Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
AlexanderVekassy (Александер
Векашшi)

Голова правлiння
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

15.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ФЛЕКСТРОНIКС СЕРВIС УА"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14313783
4. Місцезнаходження
Закарпатська , дн, 89600, мiсто Мукачеве, вулиця Берегiвська - бiчна, буд. 4.
5. Міжміський код, телефон та факс
(03131) 5-63-31 (03131) 5-63-26
6. Електронна поштова адреса
istvan.gyorgy@flextronics.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.04.2016
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

«Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 74 (2328)

18.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.brz-flex.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

15.04.2016
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

1 Товариство не входить до будь яких об"єднань пiдприємств.
2 Послугами рейтингового агенства Товариство не користувалося, лiцензiй
немає .
3.Товариство не входить до будь яких об"єднань пiдприємств.
4.Емiтент в створеннi юридичних осiб –участi не приймав
5.Корпоративний секретар вiдсутнiй.
6.Протягом звiтного перiоду викупу власних акцiй не було.
7.Дивiденди у звiтному роцi не нараховувалися та не виплачувалися.
8.Послугами третiх осiб пiдприємство не користувалося.
9 Iнформацiя про процентнi облiгацiї: емiтент процентнi облiгацiї не
випускав.
10 Iнформацiя про дисконтнi облiгацiї емiтент дисконтнi облiгацiї не
випускав.
11.Iнформацiя про цiльовi облiгацiї: емiтент цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї
не випускав.
12 Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери, не випускались

борговi цiннi папери з гарантiєю третьої особи.
13.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв;не створювався ФОН, не
випускалися сертифiкати ФОН.
14. Звiт про стан об'єкта нерухомостi:не випускались цiльовi облiгацiї,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "ФЛЕКСТРОНIКС СЕРВIС УА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
A01 № 699533
3. Дата проведення державної реєстрації
19.08.1997
4. Територія (область)
Закарпатська
5. Статутний капітал (грн)
1219428
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1976
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.12 Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури
26.12 Виробництво змонтованих електронних плат
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Органи управлiння пiдприємства розкрито у роздiлi корпоративне управлiння
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26005454752500
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ "УкрСиббанк"
5) МФО банку
351005

6) поточний рахунок
26005454752500

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника
Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Серія, номер, дата видачі та
найменування органу, який видав
паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Працiвники орендного
пiдприємства Берегiвський
радiозавод (565 осiб)
Усього

0
0

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
AlexanderVekassy (Александер Векашшi)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ПАТ «Берегiвський радiозавод»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.03.2016 3 роки
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства
«Флекстронiкс Сервiс УА» 09.03.2016 року (Протокол № 22) прийнято рiшення про дострокове
припинення повноважень Голови правлiння п. Александера Векашшi (Alexander Vekassy).
Перебував на посадi з 17.06.2013 р.09.03.2016
____________________________________________________________________________________

______________________
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства
«Флекстронiкс Сервiс УА» 09.03.2016 року (Протокол № 22) прийнято рiшення про обрання
Головою Правлiння п. Александера Векашшi (Alexander Vekassy).
____________________________________________________________________________________
____________________
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є
Правлiння, пiдзвiтний у своїй дiяльностi вищому органу та органiзовує виконання його рiшень.
Голова правлiння є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх
повноважень, Вiн повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства.
До компетенцiї Виконавчого органу належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що
згiдно з чинним законодавством, Статутом або рiшенням вищого органу Товариства вiднесенi
виключно до компетенцiї iншого органу Товариства. Загальнi збори акцiонерiв Товариства
можуть приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї директора.
Без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах
повноважень визначених Статутом. трудовим договором (контрактом), Законодавством України,
рiшеннями, що приймаються загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою
Товариства.
Попереднi посади:
Керiвник фiнансового департаменту ПАТ «Берегiвський радiозавод»,голова правлiння ПАТ
"Берегiвський радiозавод".
Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi
вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої заробiтної плати, у
натуральнiй формii винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
UriPorath (Урi Порат)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-президент з операцiйних питань. – Flextronics International Kft.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.03.2016 3 роки

9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства
«Флекстронiкс Сервiс УА» 09.03.2016 року (Протокол № 22) прийнято рiшення про дострокове
припинення повноважень Члена правлiння п. Урi Пората (Uri Porath).
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства
«Флекстронiкс Сервiс УА» 09.03.2016 року (Протокол № 22) прийнято рiшення про обрання
Членом Правлiння п. Урi Пората (Uri Porath).
____________________________________________________________________________________
_________________
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є
Правлiння, пiдзвiтний у своїй дiяльностi вищому органу та органiзовує виконання його рiшень.
Член правлiння є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх
повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства.
До компетенцiї Виконавчого органу належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що
згiдно з чинним законодавством, Статутом або рiшенням вищого органу Товариства вiднесенi
виключно до компетенцiї iншого органу Товариства. Загальнi збори акцiонерiв Товариства
можуть приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї директора.
Права i обов'язки визначенi Статутом Товариства , дiє в межах повноважень визначених
Статутом, Законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами акцiонерiв
Товариства i Наглядовою радою Товариства.
Попереднi посади:генеральний менеджер, операцiйний директор, вiце-президент з операцiйних
питань.
За виконання обов'язкiв члена правлння , винагороду, в тому числi у натуральнiй формi не
отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Броякова Оксана Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ГТ у формi ТОВ Завод "Флекстронiкс ТзОВ", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2000 на невизначений термiн
9) Опис
На оприлюднення паспортних даних посадова особа згоди ненада
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно з посадовою iнструкцiєю:
1) забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних
принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi";
2) забезпечення ведення податкового облiку у вiдповiдностi з вимогами Законiв України; 3)
органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських
операцiй;
4) забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi
пiдприємства, її пiдписання i надання користувачам.
Попереднi посади: ГТ у формi ТОВ Завод "Флекстронiкс ТзОВ", головний бухгалтер
ПАТ"Берегiвський радiозавод"
Винагороду за посаду головного бухгалтера отримано згiдно штатного розпису, винагороду у
натуральнiй формi не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цахi Родрiга (Tzahi Rodrig)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ECI Telecom Ltd. (Iзраїль), виконавчий директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 3 роки
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Флекстронiкс Сервiс УА»
30.04.2015 року (Протокол №21) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень
Голови Наглядової ради п.Цахi Родрiга (Tzahi Rodrig).Загальними зборами акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2015 року (Протокол №21) прийнято
рiшення про обрання Головою Наглядової ради п.Цахi Родрiга (Tzahi Rodrig)

____________________________________________________________________________________
_________________
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист
прав акцiонерiв Товариства. У своїй роботi керується Статутом Товариства, законодавством
України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами та Наглядовою радою
До компетенцiї Наглядової ради в першу чергу вiднесено питання щодо забезпечення виконання
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв.
Наглядова рада має право отримувати повну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства
Попереднi посади: голова наглядової ради з 11.06.2010 р., ECI Telecom Ltd. (Iзраїль), виконавчий
директор.
У трудових вiдносинах з товариством не перебуває.
Винагороду за виконання обов'язкiв голови наглядової ради , в тому числi, у натуральнiй формi
не отримував.
В даний час працює як Старший вiце-президент в регiонi EMEA i в Пiвденнiй Америцi компанiї
FlextronicsInternationalLtd. (США).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Adrian Dumbrava (Адрiан Думбрава)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища технiчна
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Старший директор з фiнансiв в компанiї FlextronicsInternationalLtd. (США).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 3 роки
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
30.04.2015 року (Протокол №21) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень
Члена Наглядової ради п.Адрiан Думбрава (Adrian Dumbrava).Загальними зборами акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2015 року (Протокол №21)
прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради п.Адрiан Думбрава (Adrian Dumbrava)
____________________________________________________________________________________
__________________
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист

прав акцiонерiв Товариства. У своїй роботi керується Статутом Товариства, законодавством
України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами та Наглядовою радою
Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 5 членiв.
До компетенцiї Наглядової ради в першу чергу вiднесено питання щодо забезпечення виконання
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв.
Наглядова рада має право отримувати повну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства
Попереднi керiвнi посади: Старший директор з фiнансiв в компанiї FlextronicsInternationalLtd.
(США).
У трудових вiдносинах з товариством не перебуває.
Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради , в тому числi, у натуральнiй формi не
отримував.
В даний час працює як Старший вiце-президент стратегiчного партнерства компанiї
FlextronicsInternationalLtd. (США).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цапулич Тетяна Романiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
середньо спецiальна
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Берегiвське ПМК - 193; В.о. майстра.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.06.2010 5 рокiв
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних не надала.
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi овариства та контроль за фiнансовогосподарською дiяльнiстю товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається з числа
акцiонерiв або їх представникiв - юридичних осiб Вищим органом Товариства. У своїй роботi
керується Статутом Товариства, законодавством України, рiшеннями, що приймаються
загальними зборами та Наглядовою радою
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки Вищому органу товариства. Ревiзiйна комiсiя Товариства має
право залучати до своєї роботи експертiв, незалежнi аудиторськi органiзацiї.
Змiни по посадi протягом звiтного року не вiдбувались. Загальний стаж роботи понад 29 рокiв.
Попереднi керiвнi посади: в.о.майстер Берегiвське ПМК - 193; обрана головою ревiзiйної комiсiї

11.06.2010р., начальник вiддiлу обслуговування будiвель ПАТ "Берегiвський радiозавод".
Винагороду за посаду голови ревiзiйної комiсiї , в тому числi натуральнiй формi не отримувала.
В даний час працює начальником вiддiлу обслуговування будiвель ПАТ "Флекстронiкс Сервiс
УА".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Макеєв В'ячеслав Пилипович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1947
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Берегiвський райком КУ- Зав. вiддiлом.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.06.2010 5 рокiв
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Директора Товариства та контроль за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Директора здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається з числа
акцiонерiв або їх представникiв –юридичних осiб Вищим органом Товариства. У своїй роботi
керується Статутом Товариства, законодавством України, рiшеннями, що приймаються
загальними зборами та Наглядовою радою
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки Вищому органу товариства. Ревiзiйна комiсiя Товариства має
право залучати до своєї роботи експертiв, незалежнi аудиторськi органiзацiї.
Змiни по посадi протягом звiтного року не вiдбувались
Попереднi i посади: Берегiвський райком КУ-Зав. Вiддiлом.,обраний членом ревiзiйної комiсiї
11.06.2010р.
Винагороду за посаду члена ревiзiйної комiсiї , в тому числi у натуральнiй формi не отримував.
В даний час не працює. Пенсiонер.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романович Мирослав Євстахович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища технiчна
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
МП "Iнженер-сервiс"- Завiдуючий сектором.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.06.2010 5 рокiв
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Директора Товариства та контроль за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Директора здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається з числа
акцiонерiв або їх представникiв –юридичних осiб Вищим органом Товариства. У своїй роботi
керується Статутом Товариства, законодавством України, рiшеннями, що приймаються
загальними зборами та Наглядовою радою
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки Вищому органу товариства. Ревiзiйна комiсiя Товариства має
право залучати до своєї роботи експертiв, незалежнi аудиторськi органiзацiї.
Попереднi керiвнi посади: МП «Iнженер-сервiс»-Завiдуючий сектором.
Винагороду за посаду члена ревiзiйної комiсiї , в тому числi натуральнiй форма не отримував.
Пенсiонер.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крiстiан Пфiстер (Christian Pfister)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**

Вища, економiчна
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконавчий директор компанiї FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 3 роки
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних не надав.
30.04.2015 року (Протокол №21) прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради
п.Крiстiан Пфiстер (Christian Pfister).
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист
прав акцiонерiв Товариства. У своїй роботi керується Статутом Товариства, законодавством
України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами та Наглядовою радою
До компетенцiї Наглядової ради в першу чергу вiднесено питання щодо забезпечення виконання
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв.
Наглядова рада має право отримувати повну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Виконавчий директор
компанiї FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT.
У трудових вiдносинах з товариством не перебуває
Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради , в тому числi, у натуральнiй формi не
отримував.
В даний час працює старшим регiональним директором з фiнансiв компанiї Flextronics
International Kft. (Угорщина).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
____________________________________________________________________________________
________
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Флекстронiкс Сервiс УА»
30.04.2015 року (Протокол №21) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень
Члена Наглядової ради п.Марка Хетеньi (Mark Hetenyi).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Роберт МакКеффертi (Robert McCafferty)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**

20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконавчий директор компанiї FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 3 роки
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних не надав
30.04.2015 року (Протокол №21) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень
Члена Наглядової ради п.Роберт МакКеффертi (Robert McCafferty).Загальними зборами
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2015 року
(Протокол №21) прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради п.Роберт МакКеффертi
(Robert McCafferty).
____________________________________________________________________________________
____________
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист
прав акцiонерiв Товариства. У своїй роботi керується Статутом Товариства, законодавством
України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами та Наглядовою радою
Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 5 членiв.
До компетенцiї Наглядової ради в першу чергу вiднесено питання щодо забезпечення виконання
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв.
Наглядова рада має право отримувати повну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства
Попереднi посади:протягом останнiх п'яти рокiв: Виконавчий директор компанiї FLEXTRONICS
INTERNATIONAL KFT.
У трудових вiдносинах з товариством не перебуває.
Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради , в тому числi, у натуральнiй формi не
отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
GadiCohen (Гадi Кохен)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища технiчна
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Старший регiональний комерцiйний директор компанiї FlextronicsInternationalLtd. (США).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 3 роки
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних даних не надав
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Флекстронiкс Сервiс УА»
30.04.2015 року (Протокол №21) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень
Члена Наглядової ради п.Ґадi Кохен (Gadi Cohen).Загальними зборами акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства «Флекстронiкс Сервiс УА» 30.04.2015 року (Протокол №21) прийнято
рiшення про обрання Членом Наглядової ради п.Ґадi Кохена (Gadi Cohen)
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист
прав акцiонерiв Товариства. У своїй роботi керується Статутом Товариства, законодавством
України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами та Наглядовою радою
Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 5 членiв.
До компетенцiї Наглядової ради в першу чергу вiднесено питання щодо забезпечення виконання
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв.
Наглядова рада має право отримувати повну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства
Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради , в тому числi у натуральнiй формi не
отримував.
Попереднi посади Старший регiональний комерцiйний директор компанiї
FlextronicsInternationalLtd. (США).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Макеєва Андрея Габорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керiвник вiддiлу персоналу – ГТ у формi ТОВ Завод «Флекстронiкс ТзОВ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.03.2016 3 роки
9) Опис

Згоду на розкриття паспортних даних не надано
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є
Правлiння, пiдзвiтний у своїй дiяльностi вищому органу та органiзовує виконання його рiшень.
Член правлiння є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх
повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства.
До компетенцiї Виконавчого органу належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що
згiдно з чинним законодавством, Статутом або рiшенням вищого органу Товариства вiднесенi
виключно до компетенцiї iншого органу Товариства. Загальнi збори акцiонерiв Товариства
можуть приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї директора.
Права i обов'язки визначенi Статутом Товариства , дiє в межах повноважень визначених
Статутом, Законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами акцiонерiв
Товариства i Наглядовою радою Товариства.
Попереднi посади:керiвник вiддiлу персоналу – ГТ у формi ТОВ Завод «Флекстронiкс ТзОВ»
За виконання обов'язкiв члена правлiння , винагороду, в тому числi у натуральнй формi не
отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
_____________________________________________________________________________
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства
«Флекстронiкс Сервiс УА» 09.03.2016 року (Протокол № 22) прийнято рiшення про дострокове
припинення повноважень Члена Правлiння п. Антошевої Олени Валерiївни. Непогашеної
судимостi за посадовi або корисливi злочини не має. Перебувала на посадi з 17.06.2013
р.09.03.2016р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне
найменування юридичної
особи

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Кількість за видами акцій

1

2

3

4

5

Голова
Наглядової
ради

TzahiRodrig (Цахi Родрiг)-

0

Член
наглядової
ради

Adrian Dumbrava (Адрiан
Думбрава)

Член
наглядової
ради

Від загальної
кількості акцій прості
(у відсотках)
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Крiстiан Пфiстер (Christian
Pfister)

0

0

0

0

0

0

Член
наглядової
ради

Роберт МакКеффертi (Robert
McCafferty)

0

0

0

0

0

0

Член
наглядової
ради

GadiCohen (Гадi Кохен)

0

0

0

0

0

0

Голова
ревiзiйної
комiсi

Цапулич Тетяна Романiвна

105

0.030998

105

0

0

0

Головний
бухгалтер

Броякова Оксана Михайлiвна

0

0

0

0

0

0

Член
ревiзiйної
комiсiї

Макеєв В'ячеслав Пилипович

105

0.030998

105

0

0

0

Член
ревiзiйної
комiсiї

Романович Мирослав
Євстахович

105

0.030998

105

0

0

0

Голова
правлiння

AlexanderVekassy
(Александер Векашшi)

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння

UriPorath (Урi Порат)

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння

Макеєва Андрея Габорiвна

0

0

0

0

0

0

315

0.092994

315

0

0

0

Усього

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

FLEXTRONICS
CYPRUS LIMITED

266470

1096 Кiпр д/н
CHANTECLAIRBUILDING, 2nd
floor Nicosia, Sofouli, 2

278842

82.3199

278842

0

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

278842

82.3199

278842

0

0

0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав паспорт**
Усього

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

Кількість за видами акцій

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
30.04.2015
82.41
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи Зборiв.
2. Заслуховування та затвердження звiту Правлiння товариства щодо результатiв фiнансовогосподарської дiяльностi за 2014 рiк.
3. Заслуховування та затвердження звiту Наглядової ради ПАТ «Флекстронiкс Сервiс УА».
4. Заслуховування та затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї про перевiрку рiчної фiнансової
звiтностi за 2014 рiк.
5. Розгляд аудиторського висновку щодо рiчної фiнансової звiтностi та затвердження рiчної
фiнансової звiтностi ПАТ «Флекстронiкс Сервiс УА» станом на 31.12.2014 року.
6. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2014 рiк.
7. Припинення повноважень та вiдкликання Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Наглядової ради Товариства.
9. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися вiд iменi ПАТ «Флекстронiкс
Сервiс УА» протягом одного року та уповноваження Правлiння Товариства на укладання та
пiдписання таких правочинiв.
Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного - рiшення по всiм питанням затвердженi. Пропозицiй
зауважень та коригувань до порядку денного не надходило

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

09807750

Місцезнаходження

61050 Україна Харківська дв м.Харкiв пр-т Московський, 60

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

507201

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.01.2010

Міжміський код та телефон

(057) 738-80-53

Факс

(057) 738-80-53

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А01
№ 423320номер запису 1 480 105 0045 005624дата проведення
державної реєстрацiї 28.10.1991 р.орган, що видав свiдоцтво
Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради Данi лiцензiї на
провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача
цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Публiчне акцiонерне товариство " "Нацiональний депозитарiй
України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Нижний Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ 581322

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 377-70-16

Факс

(044) 279-12-49

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть,
депозитарiю паперiв

Опис

Cкорочене найменування - ПАТ "НДУ"Iдентифiкацiйний код за
ЄДРПОУ -30370711; Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю - Серiя
А01, №795373; Дата проведення державної реєстрацiї 17.05.1999р.,номер запису -1 074 105 0016 010655; Орган, що видав
свiдоцтво - Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя у мiстi
Києвi.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Товариство з обмеженою вдповдальнiстю "Аудиторська компанiя
"ДК-Україна"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33360313

Місцезнаходження

79013 Україна Львівська дн м.Львiв вул. Єфремова 32а, поверх 3

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

№3150

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

рiшення Аудиторської палати України №120

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.02.2003

Міжміський код та телефон

38 032 2988 540

Факс

38 032 2988 540

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

ТОВ "Аудиторська компанiя "ДК-Україна"
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв
№3150
видано за рiшенням Аудиторської палати України вiд 27.02.2003
року №120
Львiв 79013, вул. Єфремова 32а, поверх 3, тел./факс: + 38 032 2988
540
Київ 01135, пр. Перемоги 5а, поверх 7, тел./факс: + 38 044 233 6464
audit@dk.ua, www.dk.ua, www.nexia.com

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.08.2010

23/07/1/10

Закарпатське ТУ
ДКЦПФР

UA 4000086219

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

3.6

338730

1219428

100

Опис

Облiгацiї чи будь- якi iншi цiннi папери товариства не випускались, додаткових емiсiй акцiй в звiтному перiодi не було. Акцiй власної емiсiї
не викуплялись i не продавались. Акцiї товариства не обертаються на фондових бiржах i не приймають участi у лiстингу.

XI. Опис бізнесу
Засновниками ЗАТ "Берегiвський радiозавод" є працiвники орендного пiдприємства Берегiвський
радiозавод.
На загальних зборах 2010 року ЗАТ "Берегiвський радiозавод" прийняло рiшення про змiну
найменування товариства, а саме на Публiчне акцiонерне товариство "Берегiвський радiозавод"
ПАТ «Флекстронiкс Сервiс УА» функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства,
зареєстроване Виконавчим комiтетом Берегiвської мiської ради Закарпатської областi 19 серпня
1997 року. До 2013 року пiдприємство називалось ПАТ «Берегiвський радiозавод».
ПАТ «Берегiвський радiозавод» було перейменоване у ПАТ «Флекстронiкс Сервiс УА» у 2013
роцi, а також була змiнена юридична адреса з Україна, 90202, Закарпатська обл., м. Берегово, вул.
Сеченi,76 на Україна, 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегiвська-бiчна, 4.
Товариство займається виробництвом електронних приладiв, в т.ч. на умовах переробки
давальницької сировини та наданням послуг з монтажу електророзподiльної та контрольної
апаратури, електронно-обчислювальних машин та iншого устаткування.
Юридична адреса Товариства: Україна, 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегiвськабiчна, 4.
Мiсцезнаходження Товариства: Україна, 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегiвськабiчна, 4.
Органiзацiйна структура ПАТ "«Флекстронiкс Сервiс УА»."
Адмiнкорпус , цехи
Мiсцезнахожєення: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегiвська-бiчна, 4
Адреси основних засобiв:
- Україна, 90202, Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Сеченi,71.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулось
1. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу станом на 31 грудня
2015 року складає 1976 осiб.
2. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 2
осiб.
3. Фонд оплати працi у 2013р. складав 17309,20 грн.
4. Фонд оплати працi у 2014 роцi збiльшився в 1.9 разiв у порiвняннi з минулим 2013 роком.
5. Середньомiсячна заробiтна плата одного працiвника у 2014 роцi склала 2990.00 грн.
6 Фонд оплати працi у 2015р. складав 69 696,2 0тис. грн.,середньомiсячна заробiтна плата одного
працiвника склала 2939.00 грн.
Кадрова програма товариства спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та
забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам. Ведеться робота з пiдвищення квалiфiкацiї
спецiалiстiв та робiтникiв безпосередньо та пiдприємствi.
Немає
Пов’язанi особи ПАТ «Флекстронiкс Сервiс УА» - група компанiй корпорацiї Flextronics.
Товариство продає, купує товарно-матерiальнi цiнностi.
Операцiї з пов'язаними сторонами
Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має
можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснювати iстотний вплив на iншу сторону пiд час
прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. Компанiя здiйснює операцiї iз пов’язаними

сторонами пiд час звичайної господарської дiяльностi для придбання та продажу товарiв та
послуг, а також отримання фiнансування.
Перелiченi нижче компанiї та фiзичнi особи вважаються пов’язаними сторонами Компанiї:
Пов’язана сторона Характер взаємовiдносин iз Компанiєю
Flextronics Global ServicesLTD Материнська компанiя
Flextronics Int. Europe B.V Mexico Пiд спiльним контролем
Flextronics International Kft Пiд спiльним контролем
Flextronics International USA INC Пiд спiльним контролем
Flextronics Romania SRL Пiд спiльним контролем
Flextronics Logistics B.V. Пiд спiльним контролем
Power Systems Technologies GmbH
Flextronics Cyprus Limited Пiд спiльним контролем
Материнська компанiя
UK Express Cargo Пiд спiльним контролем
Flextronics International Poland SP Пiд спiльним контролем
Flextronics International GmbH Пiд спiльним контролем
Завод «Флекстронiкс ТзОВ»
Векашшi Олександр Пiд спiльним контролем
Ключовий управлiнський персонал
Броякова Оксана Михайлiвна Ключовий управлiнський персонал
Порат Урi Ключовий управлiнський персонал
Антошева Олена Ключовий управлiнський персонал
Будь-якi пропозицiї у 2015р. щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року
вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi».
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня
2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ,
що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та
роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно
роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного
бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
("МСФЗ"), затвердженими Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"),
а також тлумаченнями, випущеними Комiтентом iз Тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi
("КТМФЗ").
Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi
фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй повнiй
фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам
МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове
положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до
стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд
знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi
збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.
Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище
критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в
якому вони були понесенi.

Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена
вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це
передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту
основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг
того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного
використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж
термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного
методу.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї
передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд
оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв,
визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в
прибутках i збитках.
Станом на 31.12.2015 року згiдно з даними бухгалтерського облiку на балансi товариства
облiковувалися основнi засоби, первiсна вартiсть яких становила 9057,00 тис. грн., сума зносу 5119.00тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на складала 3937.00тис.грн.
Коефiцiєнт зносу основних засобiв дорiвнює 56,53 %.
Основнi ринки збуту - Закарпатська область.
Проблеми
Найбiльша проблема товариства - вiдсутнiсть дешевої сировини, зростання цiн на енергоносiї, та
звичайний податковий тиск на вiдсутнiсть бажаного збуту продукцiї.
Залежнiсть вiд сезонних змiн
Пiдприємство незалежить вiд сезонних робiт. - Рiвень впровадження нових технологiй Пiдприємство не впроваджувало новi технологiї.
З 2014 року по теперiшнiй день ПАТ «Флекстронiкс Сервiс УА» - група компанiй корпорацiї
Flextronics. Товариство продає, купує товарно-матерiальнi цiнностi.
Основнi види продукцiї у 2015 роцi:
Свiтлодiоднi лампи, Картридж Плати низького сигналу, Перемикачi
На протязi останнiх 5-ти рокiв придбано основних засобiв на суму бiльше 161000,00 тис.грн
Вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв - 5565,55 тис. грн.
В зв'язку з фiнансово-економiчною кризою
у 2015 роцi – Товариством придбано на суму 37 472 т.грн
у 2015 роцi реалiзовано на суму 134 804 т.грн

Немає.
Iнформацiя про основнi засоби емiтента, спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних
засобiв
Всi основнi засоби власнi. Обмежень при використаннi основних засобiв немає.
З 2013р.Змiна мiсцезнаходження Товариства Мiсцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., м.
Мукачеве, вул. Берегiвська-бiчна,4
Адреси основних засобiв:
- Україна, 90202, Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Сеченi,71;
Основнi засоби вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан за iсторичною вартiстю, за

вирахуванням будь-якого накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Iсторична
вартiсть об’єкта основних засобiв включає:
- цiну його придбання, включно з iмпортними митами i податками на придбання, якi не
пiдлягають вiдшкодуванню, пiсля вирахування торгових та iнших знижок;
- будь-якi витрати, якi безпосередньо стосуються доставки об’єкта основних засобiв до
мiсцезнаходження та приведення його у стан, який забезпечує його функцiонування вiдповiдно
до намiрiв керiвництва Компанiї;
- первiсну оцiнку витрат на демонтаж та видалення об’єкта основних засобiв та вiдновлення
дiлянки, яку вiн займає, зобов’язання стосовно яких Компанiя бере на себе або у момент
придбання цього об’єкта, або внаслiдок його експлуатацiї протягом певного перiоду часу в цiлях,
не пов’язаних iз наданням послуг протягом цього перiоду.
Первiсна вартiсть активiв, створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi
витрати на оплату працi та вiдповiдну частку виробничих накладних витрат.
Капiталiзованi витрати включають iстотнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi
збiльшують строк їхнього корисного використання або покращують їхню здатнiсть генерувати
доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним
вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у складi прибутку або збитку.
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, складається з первiсної вартостi об’єкта основних засобiв, за
вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це очiкувана сума, яку
Компанiя одержала б на поточний момент у результатi вибуття об’єкта основних засобiв пiсля
вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку й стану, у
якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного
використання. За оцiнками керiвництва, лiквiдацiйна вартiсть активiв дорiвнює нулю.
Амортизацiя основних засобiв визнається таким чином, щоб списати суму, яка пiдлягає
амортизацiї, за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi, протягом строку корисного використання
вiдповiдного активу i розраховується iз використанням прямолiнiйного методу. Очiкуванi строки
корисного використання, лiквiдацiйна вартiсть та метод нарахування амортизацiї переглядаються
на кiнець кожного звiтного перiоду, причому вплив будь-яких змiн в оцiнках облiковується на
перспективнiй основi.
?
Строки корисного використання груп основних засобiв є такими:
Земельнi дiлянки Не амортизується
Незавершене будiвництво та невстановлене обладнання Не амортизується
Будiвлi
Споруди 20 рокiв
15 рокiв
Машини та обладнання 5 рокiв
Комп’ютерне i мережеве обладнання 2 роки
Меблi, iнвентар та iншi основнi засоби 2-5 рокiв
Визнання об’єкту основних засобiв припиняється пiсля вибуття або коли бiльше не очiкується
отримання майбутнiх економiчних вигод вiд продовження використання цього активу. Будь-який
прибуток або збиток, який виникає у результатi вибуття або списання об’єкта основних засобiв,
визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд продажу та балансовою вартiстю активу i
визнається у складi прибутку або збитку.
Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання
На протязi останнiх 5-ти рокiв придбано основних засобiв на суму бiльше 161000,00 тис.грн
Екологiчнi питання
Дiяльнiсть товариства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про охорону
навколишнього середовища .
Щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв
Плани щодо капiтального будiвництва- в розробцi.

Iстотним фактором, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства є:
- нестабiльнiсть та неузгодженiсть законодавчої бази; - постiйний рiст цiн на енергоносiї та
сировину; - висока конкуренцiя на ринках збуту( в умовах зростаючої конкуренцiї товариству не
вистачає ресурсiв для збiльшення своєї частки на ринку, ще негативно позначається на його
операцiях та прибутках); -неякiсне технологiчне обладнання (неякiсне технологiчне обладнання нездатнiсть встигати за розвитком i впровадженням сучасних технологiй, важливих для його
дiяльностi);. - нерентабельнiсть -вiдсутнiсть чистого прибутку у минулих роках - нестабiльнiсть
фiнансово-господарського стану - має високий коефiцiєнт спiввiдношення позикового та
власного капiталу, проблеми з нестачею грошових коштiв, необхiдного для обслуговування
боргу. -.проблеми iз залученням коштiв для розширення дiяльностi Полiтичнi i макроекономiчнi
ризики емiтента - Податкове навантаження: високi податки , вимоги податкових органiв, що
призводить до зростання податкових платежiв, штрафiв i пенi. - Полiтична нестабiльнiсть Рецесiя , зниження економiчного розвитку - Зростання iнфляцiї та зниження впевненостi
споживачiв у майбутньому
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, прийнято податкове повiдомленнярiшення вiд 19.10.2009 року № 0006572340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування
по ПДВ за серпень 2009 року в розмiрi 159074 грн. №2а-4203/09/0770 Андрiйцьо В.Д. 08.02.2010
р - постанова про задоволення позову (в реєстрi є копiя постанови) №21785/10 Багрiй 13.03.13 о
09.30 – постанова першої iнстанцiї без змiн
____________________________________________________________________________________
________________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення-рiшення вiд
21.12.2009 року № 0006842340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування по ПДВ за
вересень 2009 року в розмiрi 66837 грн. №2а-158/10/0770 Гаврилко С.Є. 06.07.2010 р. - постанова
про задоволення позову (постанова є в реєстрi) №30566/10 Лiщинський А.М. Новий суддя
Макарик Станом на 18.10.13 – не призначена 21.11.13 о 12.00 - постанова першої iнстанцiї без
змiн К/800/62770/13 17.01.14 р. – у вiдкриттi касацiйного провадження вiдмовлено Суддя
Шипулiна
____________________________________________________________________________________
_____
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення-рiшення вiд
16.06.2010 року № 0000572340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування по ПДВ за
березень 2010 року в розмiрi 39414 грн. та податкове повiдомлення-рiшення вiд 16.06.2010 року
№ 0000582340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування за квiтень 2010 року в розмiрi
50539 грн.
№2а-2634/10 суддя Iванчулинець
04.03.11 о 12.00 – постанова про задоволення позову
Апеляцiя №40909/12 Яворський Станом на 23.03.14 – не призначена
____________________________________________________________________________________
____________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, Податкове повiдомлення –рiшення вiд
19.07.2010 р. №0000672340/0 зменшене бюджетне вiдшкодування за травень 2010 р. на суму 321
748,00 грн.
№2а-3116/10 суддя Дору
11.01.11 – постанова про задоволення позову.№4274/11 Олендер дати засiдання немає .20.09.13 о
10.00 – постанова першої iнстанцiї без змiн.Справа К/800/51706/13 18 жовтня 2013 року – у
вiдкриттi касацiйного провадження вiдмовлено
____________________________________________________________________________________
____________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення-рiшення вiд
31.12.2010 року №0001152340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування по ПДВ за

жовтень 2010 року в розмiрi 14570,00 грн.Справа № 2а-0770/524/2011 Суддя Калинич.16.05.11 —
постанова на нашу користь.№41521/12 Улицький .19.02.2013 року – постанова першої iнстанцiї
без змiн
____________________________________________________________________________________
______________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення-рiшення вiд
21.01.2011 року №0000012340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування по ПДВ за
листопад 2010 року в розмiрi 228731,00 грн.Справа № 2а-0770/591/2011 (суддя Маєцька).04.04.11
- постанова на нашу користь.№45538/11 Олендер Станом на 15.01.2014 – не
призначена.23.04.2014 о 12.00.
____________________________________________________________________________________
______________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення-рiшення вiд
18.02.2011 року №0000062340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування по ПДВ за
грудень 2010 року в розмiрi 293389,00 грн.Справа №2А-0770/849/11 (суддя Андрiйцьо).23.11.11 о
11.00 — прийнято постанову на нашу користь.№16596/12 Святецький.29.10.13 о 14.45 –
постанова першої iнстанцiї без змiн.№К/800/56347/13 Суддя Кошiль 21.01.2014 р. – у вiдкриттi
касацiйного провадження вiдмовлено.
____________________________________________________________________________________
_____________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення - рiшення вiд
20.05.2011 року № 0000332340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування по ПДВ у
розмiрi 78383 грн.Справа №2А-0770/1849/11, Суддя Рейтi.14.09.11 о 15.30 - прийнято постанову
на нашу користь.Апеляцiя №124726/12 суддя – Сапiга .11.04.2013 р. – постанова першої iнстанцiї
без змiн.К/800/27207/13 Бухтiярова I.О. 23.05.13 – у вiдкриттi касацiйного провадження
вiдмовлено.
____________________________________________________________________________________
_______________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення-рiшення
№0005371540 вiд 11.11.2011 р., про зменшення вiд’ємного значення об’єкта оподаткування з
податку на прибуток на 1 050 000 грн. №2а-0770/4028/11 Суддя Большакова.01.06.12 – постанова
про задоволення позову №152983/12 Запiсочний I.I.29.03.13 о 14.30 – провадження закрите у
зв’язку з вiдмовою податкової вiд апеляцiї
____________________________________________________________________________________
_______________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення-рiшення вiд
11.08.2010 року № 0004871740/0, яким визначено податкове зобов’язання по податку з доходiв
фiзичних осiб в сумi 2091,33 грн. за основним платежем та 4182,66 грн. за штрафними санкцiями
№2а-3667/10 суддя Дору 25.02.11 о 14.00 – постанова на нашу користь №32991/11 Нос Станом на
26.03.14 – не призначена
____________________________________________________________________________________
_______________
Берегiвська ДПI, державне казначейство по векселям та надмiрно сплаченим податкам №2а3253/09 Рейтi С.I. 07.10.10 - постанова про задоволення позову №35252/10 Яворський I.О.
05.09.13 о 08.45 – постанова першої iнстанцiї без змiн К/800/50275/13 14.10.13 – у вiдкриттi
касацiйного провадження вiдмовлено.
____________________________________________________________________________________
________________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення-рiшення вiд
19.01.2010 року № 0000052340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування по ПДВ за
жовтень 2009 року в розмiрi 74442,0 грн. № 2а-324/10/0770 Гаврилко С.Є.19 липня 2010 р. постанова про задоволення позову (постанова є в реєстрi) №30716/10 Лiщинський А.М.
Провадження вiдкрите 27.08.2010 р. 17.10.13 о 11.30 - постанова першої iнстанцiї без змiн

Фiнансово-господарська дiяльнiсть товариства здiйснюється на принципах госпрозрахунку.
У пiдприємства низька лiквiднiсть (можуть бути проблеми з погашенням зобов'язань) та
недостатня вiддача на вкладений у товариство капiтал(низька рентабельнiсть).
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Компанiя може зiткнутися з труднощами при погашеннi
своїх фiнансових зобов'язань. Причиною зростання рiвня ризику лiквiдностi може стати суттєва
невiдповiднiсть мiж термiнами погашення фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань у
випадку коли, термiни погашення фiнансових активiв перевищують термiни погашення
фiнансових зобов'язань.
Спостерiгається тенденцiя зниження в динамiцi показника лiквiдностi це є негативним явищем.
Причиною зниження коефiцiєнта лiквiдностi є те, що пiдприємство мало заробило, а саме:
отримало збиток та вiдповiдно витратило на поточну дiяльнiсть бiльше, нiж могло заробити
Для покращання показникiв лiквiдностi пiдприємство планує продати обладнання, що не
використовується.
При умовi збереження короткострокової заборгованостi на поточному рiвнi це дасть змогу
наблизитись до оптимального обсягу робочого капiталу та пiдняти коефiцiєнт покриття.
Ризик управлiння капiталом
Основна мета Компанiї в управлiннi капiталом – забезпечити безперервнiсть дiяльностi Компанiї
з метою максимiзацiї прибутку, а також для фiнансування операцiйних i капiтальних витрат i
пiдтримання стратегiї розвитку Компанiї.
Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та коригує її вiдповiдно до змiн в
економiчному середовищi, тенденцiях на ринку та стратегiї розвитку шляхом залучення нових
боргових iнструментiв вiд пов’язаної сторони за фiксованою ставкою, забезпечуючи необхiдну
загальну структуру капiталу.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв не було змiн до мети чи полiтики Компанiї з управлiння
капiталом.
За звiтний перiод Товариство виконало всi укладенi договори
1.Джерела фiнансування капiтальних витрат - на технiчне переозброєння, реконструкцiю та
розширення виробництва у Товариствi вiдсутнi.
2.Iнвестицiйнi зобов'язання iнвесторiв перед товариством вiдсутнi
3.Структура капiталу -100% (простi iменнi акцiї).
4.Програму технiчного переозброєння товариство не затверджувало.
В той же час: на пiдприємство може вплинути залучення iнвестицiй у виробництво, полiпшення
економiчної стабiльностi в країнi.
У результатi своєї дiяльностi Компанiя пiддається впливу ряду фiнансових ризикiв, а саме
кредитному ризику, ризику лiквiдностi та iншим ризикам, що є результатом фiнансових
iнструментiв, якi вона має. Полiтика Компанiї по управлiнню ризиками сконцентрована на
непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних
наслiдкiв. Полiтики з управлiння кожним з цих ризикiв наведено нижче.
Товариство у 2015 роцi не видiляло кошти на дослiдження та розробки
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, прийнято податкове повiдомленнярiшення вiд 19.10.2009 року № 0006572340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування
по ПДВ за серпень 2009 року в розмiрi 159074 грн. №2а-4203/09/0770 Андрiйцьо В.Д. 08.02.2010
р - постанова про задоволення позову (в реєстрi є копiя постанови) №21785/10 Багрiй 13.03.13 о
09.30 – постанова першої iнстанцiї без змiн

____________________________________________________________________________________
________________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення-рiшення вiд
21.12.2009 року № 0006842340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування по ПДВ за
вересень 2009 року в розмiрi 66837 грн. №2а-158/10/0770 Гаврилко С.Є. 06.07.2010 р. - постанова
про задоволення позову (постанова є в реєстрi) №30566/10 Лiщинський А.М. Новий суддя
Макарик Станом на 18.10.13 – не призначена 21.11.13 о 12.00 - постанова першої iнстанцiї без
змiн К/800/62770/13 17.01.14 р. – у вiдкриттi касацiйного провадження вiдмовлено Суддя
Шипулiна
____________________________________________________________________________________
_____
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення-рiшення вiд
16.06.2010 року № 0000572340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування по ПДВ за
березень 2010 року в розмiрi 39414 грн. та податкове повiдомлення-рiшення вiд 16.06.2010 року
№ 0000582340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування за квiтень 2010 року в розмiрi
50539 грн.
№2а-2634/10 суддя Iванчулинець
04.03.11 о 12.00 – постанова про задоволення позову
Апеляцiя №40909/12 Яворський Станом на 23.03.14 – не призначена
____________________________________________________________________________________
____________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, Податкове повiдомлення –рiшення вiд
19.07.2010 р. №0000672340/0 зменшене бюджетне вiдшкодування за травень 2010 р. на суму 321
748,00 грн.
№2а-3116/10 суддя Дору
11.01.11 – постанова про задоволення позову.№4274/11 Олендер дати засiдання немає .20.09.13 о
10.00 – постанова першої iнстанцiї без змiн.Справа К/800/51706/13 18 жовтня 2013 року – у
вiдкриттi касацiйного провадження вiдмовлено
____________________________________________________________________________________
____________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення-рiшення вiд
31.12.2010 року №0001152340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування по ПДВ за
жовтень 2010 року в розмiрi 14570,00 грн.Справа № 2а-0770/524/2011 Суддя Калинич.16.05.11 —
постанова на нашу користь.№41521/12 Улицький .19.02.2013 року – постанова першої iнстанцiї
без змiн
____________________________________________________________________________________
______________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення-рiшення вiд
21.01.2011 року №0000012340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування по ПДВ за
листопад 2010 року в розмiрi 228731,00 грн.Справа № 2а-0770/591/2011 (суддя Маєцька).04.04.11
- постанова на нашу користь.№45538/11 Олендер Станом на 15.01.2014 – не
призначена.23.04.2014 о 12.00.
____________________________________________________________________________________
______________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення-рiшення вiд
18.02.2011 року №0000062340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування по ПДВ за
грудень 2010 року в розмiрi 293389,00 грн.Справа №2А-0770/849/11 (суддя Андрiйцьо).23.11.11 о
11.00 — прийнято постанову на нашу користь.№16596/12 Святецький.29.10.13 о 14.45 –
постанова першої iнстанцiї без змiн.№К/800/56347/13 Суддя Кошiль 21.01.2014 р. – у вiдкриттi
касацiйного провадження вiдмовлено.
____________________________________________________________________________________
_____________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення - рiшення вiд

20.05.2011 року № 0000332340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування по ПДВ у
розмiрi 78383 грн.Справа №2А-0770/1849/11, Суддя Рейтi.14.09.11 о 15.30 - прийнято постанову
на нашу користь.Апеляцiя №124726/12 суддя – Сапiга .11.04.2013 р. – постанова першої iнстанцiї
без змiн.К/800/27207/13 Бухтiярова I.О. 23.05.13 – у вiдкриттi касацiйного провадження
вiдмовлено.
____________________________________________________________________________________
________________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення-рiшення
№0005371540 вiд 11.11.2011 р., про зменшення вiд’ємного значення об’єкта оподаткування з
податку на прибуток на 1 050 000 грн. №2а-0770/4028/11 Суддя Большакова.01.06.12 – постанова
про задоволення позову №152983/12 Запiсочний I.I.29.03.13 о 14.30 – провадження закрите у
зв’язку з вiдмовою податкової вiд апеляцiї
____________________________________________________________________________________
_______________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення-рiшення вiд
11.08.2010 року № 0004871740/0, яким визначено податкове зобов’язання по податку з доходiв
фiзичних осiб в сумi 2091,33 грн. за основним платежем та 4182,66 грн. за штрафними санкцiями
№2а-3667/10 суддя Дору 25.02.11 о 14.00 – постанова на нашу користь №32991/11 Нос Станом на
26.03.14 – не призначена
____________________________________________________________________________________
_______________
Брегiвська ДПI, державне казначейство по векселям та надмiрно сплаченим податкам №2а3253/09 Рейтi С.I. 07.10.10 - постанова про задоволення позову №35252/10 Яворський I.О.
05.09.13 о 08.45 – постанова першої iнстанцiї без змiн К/800/50275/13 14.10.13 – у вiдкриттi
касацiйного провадження вiдмовлено.
____________________________________________________________________________________
________________
ПАТ «Берегiвський радiозавод» до Берегiвської ОДПI, податкове повiдомлення-рiшення вiд
19.01.2010 року № 0000052340/0, яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування по ПДВ за
жовтень 2009 року в розмiрi 74442,0 грн. № 2а-324/10/0770 Гаврилко С.Є.19 липня 2010 р. постанова про задоволення позову (постанова є в реєстрi) №30716/10 Лiщинський А.М.
Провадження вiдкрите 27.08.2010 р. 17.10.13 о 11.30 - постанова першої iнстанцiї без змiн

За останнi три роки спостерiгається суттєвий вплив iнфляцiї на змiну цiн реалiзацiї та на доходи
вiд основної дiяльностi товариства
2012р. (чистий збиток -2484.00 тис.грн.)
2013р. (чистий збиток -20308.00 тис.грн.)
2014р.(чистий збиток -41562.00 тис.грн.)

2015р.(чистий збиток -24573.00 тис.грн.)
За останнi три роки товариство працює збитково.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

6165

3937

0

0

6165

3937

будівлі та споруди

1467

1402

0

0

1467

1402

машини та
обладнання

4698

2535

0

0

4698

2535

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

6165

3937

0

0

6165

3937

Усього

Опис Станом на 31.12.2015 року згiдно з даними бухгалтерського облiку на балансi товариства
облiковувалися основнi засоби, Залишкова вартiсть основних засобiв 3937 тис.грн.
Коефiцiєнт зносу основних засобiв дорiвнює 56,53 %. Такий рiвень зносу свiдчить про те, що
основнi засоби на пiдприємствi знаходяться у зношеному станi.
Всi основнi засоби власнi. Обмежень при використаннi основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

-86038

-61465

Статутний капітал
(тис. грн.)

1219

1219

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

1219

1219

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв
проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати
майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення
наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Статутний капiтал менший розрахункової вартостi чистих активiв . Скоригований статутний
капiтал менший розрахункової вартостi чистих активi. Порушенi вимоги частини третьої
статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у
тому числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

2441

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

112190

X

X

Усього зобов'язань

X

114631

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Станом на 31.12.2015р. у товариства кредити вiдсутнi.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
№
з/п

Обсяг реалізованої продукції

Основний вид у натуральній у грошовій у відсотках до у натуральній у грошовій у відсотках до
формі
всієї
формі
всієї
продукції
формі
формі (тіс.
(фізична од.
виробленої
(фізична од.
реалізованої
(тис.грн.)
грн.)
вим.)
продукції
вим.)
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Лампи
розжарювання

11228056

135412.3

36

11228056

135413.3

36

2

Картридж

670919

59083.5

16

670919

59083.5

16

3

Плати
низького
сигналу

666220

49945.1

13

666220

49945.1

13

4

Перемикачi

3554911

38793.1

10

10

38793.1

3554911

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi затрати

0

2

Витрати на оплату працi

31

3

Вiдрахування на соцiальнi
заходи

11

4

Амортизацiя

1

5

Iншi операцiйнi витрати

57

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

30.04.2015

05.05.2015

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

09.03.2016

23.02.2016

Відомості про проведення
загальних зборів

09.03.2016

11.03.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

ТОВ "Аудиторська компанiя "ДКУкраїна"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

33360313
Львiв 79013, вул. Єфремова 32а,
поверх 3,Київ 01135, пр. Перемоги
5а, поверх 7
№ 3150 27.02.2003

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФЛЕКСТРОНIКС СЕРВIС УА"
ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року
зi Звiтом незалежного аудитора
ЗМIСТ СТОРIНКИ
Звiт незалежного аудитора
Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва за пiдготовку й затвердження фiнансової звiтностi 1
Звiт про сукупний дохiд 2
Звiт про фiнансовий стан 3
Звiт про рух грошових коштiв 4
Звiт про змiни у власному капiталi 5
Примiтки до фiнансової звiтностi 6-27
ТОВ "Аудиторська компанiя "ДК-Україна"
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3150
видано за рiшенням Аудиторської палати України вiд 27.02.2003 року №120
Львiв 79013, вул. Єфремова 32а, поверх 3, тел./факс: + 38 032 2988 540
Київ 01135, пр. Перемоги 5а, поверх 7, тел./факс: + 38 044 233 6464
audit@dk.ua, www.dk.ua, www.nexia.com
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Управлiнському персоналу та власникам Публiчного акцiонерного товариства «Флекстронiкс Сервiс УА»
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит доданої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Флекстронiкс Сервiс УА"

(надалi – "Компанiя"), що включає звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2015 року, звiт про сукупний дохiд, звiт
про рух грошових коштiв та звiт про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий
виклад важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Компанiї за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), а також за такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначає необхiдним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства чи помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного
нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає систему внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання Компанiєю фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю Компанiї. Аудит також включає оцiнку доречностi використання
облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, а також оцiнку
загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї на 31
грудня 2015 року, її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на примiтку 3 до фiнансової звiтностi, в якiй розкрито основу
припущення щодо здатностi Компанiї продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
ТОВ "Аудиторська компанiя "ДК-Україна"
Мiсто Львiв, 15 березня 2016 року
д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

1

3

2013

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): бюлетенями

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): в тому числi: - Змiна найменування Публiчного акцiонерного
товариства «Берегiвський радiозавод» на Публiчне акцiонерне товариство
«Флекстронiкс Сервiс УА». - Змiна мiсцезнаходження Товариства. - Внесення
змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв'язку зi
змiною найменування та мiсцезнаходження Товариства.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

дн

дн
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

д/н

Інші (запишіть)

д/н

дн
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

Ні

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової
ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 3
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів,
які володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Так

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Аудитор

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"ФЛЕКСТРОНIКС СЕРВIС УА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

14313783

за КОАТУУ 2110200000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

27.12

1976

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве,
вул. Берегiвська-бiчна, 4

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

6165

3937

0

первісна вартість

1011

15564

9057

0

знос

1012

-9399

-5119

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

6165

3937

0

Запаси

1100

0

0

0

Виробничі запаси

1101

62

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

20444

15949

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

92

0

з бюджетом

1135

574

20

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1510

980

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

0

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

8585

7615

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

25

0

0

Усього за розділом II

1195

31200

24656

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

37365

28593

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1219

1219

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-62684

-87257

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-61465

-86038

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

92221

107254

0

за розрахунками з бюджетом

1620

3030

2441

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1594

2686

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1985

2250

0

Усього за розділом IІІ

1695

98830

114631

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

37365

28593

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Основна мета Компанiї в управлiннi капiталом –
забезпечити безперервнiсть дiяльностi Компанiї з метою
максимiзацiї прибутку, а також для фiнансування
операцiйних i капiтальних витрат i пiдтримання стратегiї
розвитку Компанiї.
Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та
коригує її вiдповiдно до змiн в економiчному середовищi,
тенденцiях на ринку та стратегiї розвитку шляхом
залучення нових боргових iнструментiв вiд пов’язаної
сторони за фiксованою ставкою, забезпечуючи необхiдну
загальну структуру капiталу.

Керівник

Векашшi А.

Головний бухгалтер

Броякова О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"ФЛЕКСТРОНIКС СЕРВIС УА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

14313783

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

134804

75981

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( -111837 )

( -51464 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

22967

24517

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

79265

33317

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -18352 )

( -20235 )

Витрати на збут

2150

(0)

( 104 )

Інші операційні витрати

2180

( -108528 )

( -78616 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( -24648 )

( -41017 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

145

Інші доходи

2240

370

15868

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

( -645 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( -295 )

( -15768 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

1001

збиток

2295

( -24573 )

( -41562 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( -24573 )

( -41562 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-24573

-41562

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

0

424

Витрати на оплату праці

2505

58907

36829

Відрахування на соціальні заходи

2510

20881

13626

Амортизація

2515

1987

6310

Інші операційні витрати

2520

108528

87084

Разом

2550

190303

144273

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

338730

338730

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

338730

338730

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

- Станом на 31 грудня 2015 року Компанiя мала достатнi
залишки на рахунках у банку, якi можуть бути
використанi для фiнансування поточних потреб Компанiї.
До того ж, за очiкуваннями управлiнського персоналу
Компанiї, її власники продовжуватимуть надавати
достатнє фiнансування для здiйснення операцiйної
дiяльностi та розвитку Компанiї, а також для погашення її
зобов’язань;
- одиниця, яка генерує грошовi кошти, до складу якої
входить Компанiя та iншi компанiї групи, отримала
чистий та операцiйний прибуток за 2015 рiк та вiдповiдно
до бюджету планує отримати чистий та операцiйний
прибуток за результатами 2016 року;
- збитки Компанiї за 2015р. були сформованi, головним
чином, курсовими рiзницями по кредиторськiй
заборгованостi вiд пов’язаних осiб.

Керівник

Векашшi А.

Головний бухгалтер

Броякова О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"ФЛЕКСТРОНIКС СЕРВIС УА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

14313783

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

178806

84590

Повернення податків і зборів

3005

564

2841

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

2841

Цільового фінансування

3010

422

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

4339

7965

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -54636 )

( -42654 )

Праці

3105

( -54612 )

( -29149 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -25819 )

( -13838 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -32926 )

( -16164 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( -16998 )

( -9605 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-861

-16014

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

2060

16375

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

2060

16375

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

1199

361

Залишок коштів на початок року

3405

8585

8224

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-2169

0

Залишок коштів на кінець року

3415

7615

8585

Примітки

Валютний ризик Компанiї виникає в основному стосовно
залишкiв грошових коштiв на валютних рахунках,
торгової дебiторської заборгованостi iноземних покупцiв,
кредиторської заборгованостi iноземних постачальникiв
за придбанi товари та необоротнi активи та кредиту вiд
пов’язаної сторони в iноземнiй валютi.
Процедури Компанiї з управлiння валютним ризиком
включають постiйний монiторинг динамiки обмiнного
курсу на мiсцевому та мiжнародних валютних ринках,
використання валютних форвардних контрактiв.
У таблицi показанi фiнансовi активи й зобов'язання
Компанiї за балансовою вартiстю.

Керівник

Векашшi А.

Головний бухгалтер

Броякова О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"ФЛЕКСТРОНIКС СЕРВIС УА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

14313783

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за товари, роботи,
послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з
бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками зі
страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з
оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Векашшi А.

Головний бухгалтер

Броякова О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Публiчне акцiонерне товариство "ФЛЕКСТРОНIКС СЕРВIС
УА"

Підприємство

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

14313783

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

1219

0

0

0

-62684

0

0

-61465

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

1219

0

0

0

-62684

0

0

-61465

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-24573

0

0

-24573

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

відповідно до
законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

-24573

0

0

-24573

Залишок на
кінець року

4300

1219

0

0

0

-87257

0

0

-86038

Примітки

Неоплачений капiтал у товариства вiдсутнiй.

Керівник

Векашшi А.

Головний бухгалтер

Броякова О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток

Примiтки 2015 2014
Дохiд вiд реалiзацiї 7 134 804 75 981
Собiвартiсть реалiзацiї 8 (111 837) (51 464)
Валовий прибуток (збиток) 22 967 24 517
Загальнi та адмiнiстративнi витрати 9 (18 352) (20 235)
Iншi доходи (витрати), нетто 10 (29 187) (45 199)
Операцiйний прибуток (збиток) (24 572) (40 917)
Фiнансовi витрати, нетто 11 - (645)
Збиток до оподаткування (24 572) (41 562)
Витрати з податку на прибуток 12 - Чистий збиток за перiод (24 572) (41 562)

______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Голова правлiння / Олександр Векашшi
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Оксана Броякова
(Посада / П.I.Б.)
М.П.

Примiтки 31.12.2015 31.12.2014
АКТИВИ
Необоротнi активи
Основнi засоби 13 3 937 6 165
3 937 6 165
Оборотнi активи
Запаси 14 - 62
Торгова дебiторська заборгованiсть 15 15 949 20 444
Аванси постачальникам 92 Податки до вiдшкодування та передоплати за податками 16 20 574
Iнша дебiторська заборгованiсть 980 1 510
Грошовi кошти та їх еквiваленти 17 7 615 8 585
Iншi оборотнi активи 25
24 656 31 200

РАЗОМ AКТИВИ 28 593 37 365
КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Капiтал
Статутний капiтал 18 1 219 1 219
Нерозподiлений прибуток (87 258) (62 686)
(86 039) (61 467)
Поточнi зобов'язання
Торгова кредиторська заборгованiсть 107 254 92 221
Резерви та iншi поточнi зобов’язання 19 7 378 6 611
114 632 98 832
РАЗОМ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 28 593 37 365

______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Голова правлiння / Олександр Векашшi
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Оксана Броякова
(Посада / П.I.Б.)
М.П.

2015 2014
Операцiйна дiяльнiсть
Грошовi надходження вiд клiєнтiв 178 806 84 590
Повернення податкiв 564 2 841
Цiльове фiнансування 422 Отриманi аванси - Отриманi вiдсотки - Отриманi штрафи, пенi - Грошовi надходження вiд оренди - Грошовi платежi постачальникам (54 636) (42 654)
Грошовi платежi працiвникам (54 612) (29 149)
Сплачений податок на прибуток (-) (-)
Вiдрахування на соцiальнi заходи (25 819) (13 838)
Сплаченi iншi податки i збори (32 926) (16 164)
Iншi надходження 4 339 7 965
Iншi витрачання (16 999) (9 605)
Чистi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi (861) (16 014)
Iнвестицiйна дiяльнiсть
Надходження вiд продажу необоротних активiв 2 060 16 375
Отриманi вiдсотки - Отриманi дивiденди - Придбання необоротних активiв (-) (-)
Iншi надходження - Iншi витрачання (-) (-)
Чистi потоки грошових коштiв, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi 2 060 16 375

Фiнансова дiяльнiсть
Поповнення статутного капiталу - Отриманi позики - Погашення позик (-) (-)
Поступлення вiд нарахованих вiдсоткiв по рахунках в банках
Сплаченi дивiденди (-) (-)
Сплаченi вiдсотки (-) (-)
Iншi платежi (-) (-)
Чистi потоки грошових коштiв, використанi в фiнансовiй дiяльностi - Чистий прирiст грошових коштiв та їх еквiвалентiв 1 199 361
Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду 8 585 8 224
Вплив змiн валютних коштiв (2 169) Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду 7 615 8 585
______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Голова правлiння / Олександр Векашшi
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Оксана Броякова
(Посада / П.I.Б.)
М.П.
Статутний капiтал Нерозподiлений прибуток Разом
Станом на 31 грудня 2014 1 219 (62 686) (61 467)
Чистий збиток за перiод - (24 572) (24 572)
Станом на 31 грудня 2015 1 219 (87 258) (86 039)

______________________________________________
(Пiдпис) ______________________________________________
(Пiдпис)
Голова правлiння / Олександр Векашшi
(Посада / П.I.Б.) Головний бухгалтер / Оксана Броякова
(Посада / П.I.Б.)
1. Iнформацiя про Компанiю та основнi напрямки її дiяльностi
ПАТ "Флекстронiкс Сервiс УА" функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства,
зареєстроване Виконавчим комiтетом Берегiвської мiської ради Закарпатської областi 19
серпня 1997 року. До 2013 року пiдприємство називалось ПАТ "Берегiвський радiозавод".
ПАТ "Берегiвський радiозавод" було перейменоване у ПАТ "Флекстронiкс Сервiс УА" у
2013 роцi, а також була змiнена юридична адреса з Україна, 90202, Закарпатська обл., м.
Берегово, вул. Сеченi,76 на Україна, 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул.
Берегiвська-бiчна, 4.
Товариство займається виробництвом електронних приладiв, в т.ч. на умовах переробки
давальницької сировини та наданням послуг з монтажу електророзподiльної та
контрольної апаратури, електронно-обчислювальних машин та iншого устаткування.
Юридична адреса Товариства: Україна, 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул.
Берегiвська-бiчна, 4.
Мiсцезнаходження Товариства: Україна, 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул.

Берегiвська-бiчна, 4.
Адреси основних засобiв:
- Україна, 90202, Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Сеченi,71.
2. Умови функцiонування Компанiї в Українi
Останнi полiтичнi змiни значно вплинули на економiчнi умови та бiзнес-середовище в
Українi. Iснуюча рецесiя призвела до зростання дефiциту поточного балансу бюджету
держави, який буде регулюватися урядом i потенцiйно вплине на мiжнароднi операцiї
Компанiї. Уряд нацiлений на проведення полiтики економiї бюджету, що також може
вплинути на iснуючi ставки податкiв та податкове законодавство. Компанiя проводить
монiторинг змiн до законодавства для оптимiзацiї своїх зобов'язань та виконання
законодавчих вимог.
Полiтична нестабiльнiсть створила суттєвий тиск на ринки в Українi. Гривня девальвувала
до рiвня, найнижчого за останнi п'ять рокiв, оскiльки Нацiональний Банк України був
змушений вiдмовитися вiд дотримання полiтики фiксацiї курсу долара за вiдсутностi
зовнiшньої пiдтримки для валютних резервiв. При цьому Українi було запропоновано вiд
ЄС та США фiнансову та кредитну допомогу i спiвпрацю.
Рейтинговi агенцiї знизили кредитний рейтинг України.
Крiм того, у 2014 роцi Автономна республiка Крим була анексована Росiйською
Федерацiєю, частини Луганської та Донецької областей оголосили себе незалежними.
Уряд України здiйснює антитерористичну операцiю у деяких регiонах цих областей.
Даний конфлiкт має суттєвий вплив на економiчну та полiтичну ситуацiю країни та може
мати непередбачуванi негативнi наслiдки в майбутньому.
Фiнансова звiтнiсть вiдображає оцiнку провiдним управлiнським персоналом
потенцiйного впливу економiчної ситуацiї в Українi на дiяльнiсть та фiнансове становище
Компанiї. Подальшi змiни економiчної ситуацiї в країнi можуть суттєво вiдрiзнятися вiд
оцiнки керiвництва. Незважаючи на суттєвi змiни в Українi, немає суттєвих пiдстав до
змiни прогнозiв чи стратегiї Компанiї.
3. Основи пiдготовки фiнансової звiтностi
3.1 Припущення щодо функцiонування Компанiї у найближчому майбутньому
Цю фiнансову звiтнiсть компанiї було пiдготовлено на основi припущення щодо здатностi
Компанiї продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi, яке передбачає реалiзацiю
активiв та погашення зобов’язань пiд час звичайної дiяльностi.
За роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року чистий збиток
Компанiї за рiк дорiвнював вiдповiдно 24 572 тис.грн. та 41 562 тис.грн. Чистi активи
компанiї станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року також мали вiд’ємне
значення.
Керiвництво компанiї вважає, що пiдготовка фiнансової звiтностi, яка додається, на основi
припущення щодо здатностi Компанiї продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi є
доречною через такi причини:
- станом на 31 грудня 2015 року Компанiя мала достатнi залишки на рахунках у банку, якi
можуть бути використанi для фiнансування поточних потреб Компанiї. До того ж, за
очiкуваннями управлiнського персоналу Компанiї, її власники продовжуватимуть
надавати достатнє фiнансування для здiйснення операцiйної дiяльностi та розвитку
Компанiї, а також для погашення її зобов’язань;
- одиниця, яка генерує грошовi кошти, до складу якої входить Компанiя та iншi компанiї
групи, отримала чистий та операцiйний прибуток за 2015 рiк та вiдповiдно до бюджету
планує отримати чистий та операцiйний прибуток за результатами 2016 року;
- збитки Компанiї за 2015р. були сформованi, головним чином, курсовими рiзницями по
кредиторськiй заборгованостi вiд пов’язаних осiб.
Фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi могли б мати мiсце, якби
Компанiя була не здатна продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому та якби вона
реалiзовувала свої активи не в ходi своєї звичайної дiяльностi.

3.2. Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
("МСФЗ"), затвердженими Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
("РМСБО"), а також тлумаченнями, випущеними Комiтетом iз Тлумачень мiжнародної
фiнансової звiтностi ("КТМФЗ").
3.3. Основа подання iнформацiї
Цю фiнансову звiтнiсть складено на основi принципiв нарахування та iсторичної
собiвартостi. На практицi сутнiсть операцiй та iнших обставин i подiй не завжди
вiдповiдає тому, що витiкає з їх юридичної форми. У своїй фiнансовiй звiтностi Компанiя
вiдображає господарськi операцiї та iншi подiї не тiльки згiдно їх юридичної форми, але
згiдно з їх змiстом та економiчною сутнiстю.
3.4. Функцiональна валюта та валюта представлення
Функцiональною валютою та валютою представлення фiнансової звiтностi Компанiї є
українська гривня, що є валютою середовища, в якому здiйснюються основнi господарськi
операцiї. Українська гривня не є повнiстю конвертованою валютою за межами територiї
України. Фiнансову звiтнiсть складено в тисячах гривень, якщо окремо не зазначено iнше.
Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Компанiї, вважаються
операцiями в iноземних валютах. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi у таких
валютах, перераховуються за курсами обмiну
валют, якi дiяли на звiтну дату. Усi реалiзованi та нереалiзованi прибутки та збитки, якi
виникають у результатi курсових рiзниць, включаються до звiту про сукупнi прибутки та
збитки.
Вiдповiднi курси обмiну валют були наступними:
31.12.2015 31.12.2014
Гривня/євро 26,223129 19,2329
Гривня/долар США 24,000667 15,7686
3.5. Змiни в облiковiй полiтицi та принципах розкриття iнформацiї
За винятком змiн, розкритих у Примiтцi 23, та прийняття Компанiєю нових/переглянутих
стандартiв i тлумачень, що є обов'язковими для звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня
2014 року, прийнята облiкова полiтика не зазнала змiн з минулого фiнансового року.
Компанiя прийняла такi новi/переглянутi стандарти i тлумачення, обов'язковi для звiтних
перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014 року:
- МСБО (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань" – набирає
чинностi 1 сiчня 2014 року;
- МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття
iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання" та МСБО (IAS) 27
"Окрема фiнансова звiтнiсть: Iнвестицiйнi компанiї" – набирає чинностi 1 сiчня 2014 року;
- МСБО (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв": Розкриття iнформацiї щодо суми
очiкуваного вiдшкодування нефiнансового активу - набирає чинностi 1 сiчня 2014 року;
- МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка": Новацiя щодо похiдних
фiнансових iнструментiв i безперервностi облiку хеджування – набирає чинностi 1 сiчня
2014 року;
- Тлумачення КТМФЗ 21 "Оподаткування" - набирає чинностi 1 сiчня 2014 року.
МСБО (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти": взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових
зобов’язань
Поправки в МСБО (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти" роз'яснюють значення "у теперiшнiй
час має законодавчо встановлене право на взаємозалiк". Змiни також пояснюють
застосування критерiїв взаємозалiку до розрахункових систем за МСБО 32 (таких як
центральна система клiрингових розрахункiв), якi застосовують механiзми валових
розрахункiв, якi не є одночасними. Стаття 42(a) МСБО 32 вимагає, щоб "взаємозалiк
фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань проводився... тодi, i лише тодi, коли
пiдприємство має законодавчо встановлене право проводити взаємозалiк визнаних сум

…". Змiни роз'яснюють, що права на взаємозалiк повиннi бути не лише законодавчо
встановленi протягом звичного ведення дiяльностi, але повиннi бути законодавчо
встановленi у випадку порушення, банкрутства, неплатоспроможностi всiх сторiн
контракту, включаючи саме пiдприємство, яке подає звiтнiсть. Змiни також пояснюють,
що права на взаємозалiк не повиннi залежати вiд майбутньої подiї. Критерiї взаємозалiку
за МСБО 32 вимагають вiд компанiї, що подає звiтнiсть, або проводити розрахунок
методом взаємозалiку, або одночасно продавати актив i оплачувати зобов'язання. Змiни
роз'яснюють, що лише механiзми валових розрахункiв з характеристиками, якi усувають
або призводять до незначного кредитного ризику або ризику лiквiдностi, i якi оплачують
дебiторську i кредиторську заборгованiсть одноразово, будуть мати силу i будуть
прирiвнюватися до взаємозалiку i тому вiдповiдають критерiям взаємозалiку.
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття
iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання" та МСБО (IAS) 27
"Окрема фiнансова звiтнiсть": Iнвестицiйнi компанiї
Поправки в МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IFRS) 12
"Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання" та МСБО
(IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть": Iнвестицiйнi компанiї вносять такi змiни:
- забезпечують "iнвестицiйним органiзацiям" звiльнення вiд консолiдацiї окремих дочiрнiх
компанiй i натомiсть вимагають вимiрювання iнвестицiй в кожну дочiрню компанiю за
справедливою вартiстю через прибутки i збитки вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi
iнструменти" чи МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка";
- вимагають додаткового розкриття про те, чому материнська компанiя розглядається як
iнвестицiйна компанiя, деталi щодо неконсолiдованих дочiрнiх компанiй, характер
вiдносин та вiдповiднi транзакцiї мiж iнвестицiйною компанiєю та дочiрньою компанiєю;
- вимагають вiд iнвестицiйної компанiї враховувати iнвестицiї в дочiрнi компанiї в такий
самий спосiб як це є в консолiдованiй та окремiй фiнансовiй звiтностi (або лише надати
окрему фiнансову звiтнiсть, якщо усi дочiрнi компанiї не консолiдуються).
МСБО (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв": Розкриття iнформацiї щодо суми
очiкуваного вiдшкодування нефiнансового активу
Дана поправка зменшує перелiк обставин, при яких потрiбно розкривати iнформацiю про
суму очiкуваного вiдшкодування активу або одиницi, яка генерує грошовi кошти,
роз’яснює необхiднi розкриття, i встановлює пряму вимогу розкриття облiкової ставки,
яка застосовується при визначеннi знецiнення, якщо сума очiкуваного вiдшкодування
визначається методом дисконтованої вартостi.
МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка": Новацiя щодо похiдних
фiнансових iнструментiв i безперервностi облiку хеджування
Поправка до МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" роз’яснює, що
не потрiбно припиняти облiк хеджування , якщо похiдний фiнансовий iнструмент
оновлюється, при дотриманнi певних критерiїв.
Поправка вказує на подiю, при якiй первиннi сторони хеджування погоджуються що одна
або бiльше сторiн клiрингу замiнюють первинних учасникiв клiрингу для того, щоб стати
новими учасниками клiрингу для кожної зi сторiн хеджування. Для застосування поправки
i продовження облiку хеджування замiна центрального учасника повинна настати
внаслiдок вимог закону або iнших норм.
Тлумачення КТМФЗ 21 "Оподаткування"
Тлумачення визначає, коли визнавати зобов’язання iз накладених урядом податкiв, як для
тих податкiв, якi облiковуються вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi
зобов’язання та умовнi активи", так i тих, в яких дата i сума є визначеною.
Тлумачення визначає зобов’язуючу подiю для визнання зобов’язання як дiю, яка викликає
оплату податкiв вiдповiдно до вiдповiдного законодавства. Дане тлумачення визначає такi
визнання зобов’язання зi сплати податкiв: зобов’язання визнається поступово якщо
зобов’язуюча подiя вiдбувається протягом перiоду часу. Якщо обов’язок сплати настає

при досягненнi мiнiмального порогу, то зобов’язання визнається, якщо мiнiмального
порогу досягнуто.
4. Основнi положення облiкової полiтики
Доходи
Дохiд вiд реалiзацiї оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї отриманої або до
отримання. Дохiд вiд реалiзацiї зменшується на суму очiкуваних повернень вiд клiєнтiв,
торгових знижок та iнших аналогiчних вирахувань.
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв визнається за умови виконання усiх наведених нижче умов:
- Компанiя передала покупцю усi iстотнi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням
товарами;
- Компанiя бiльше не бере участi в управлiннi у тiй мiрi, яка звичайно асоцiюється iз
правом володiння, та не здiйснює фактичного контролю над проданими товарами;
- сума доходу вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена;
- iснує ймовiрнiсть, що Компанiя отримає економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю;
- понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно
визначенi.
Дохiд вiд надання послуг визнається виходячи зi ступеня завершення операцiї на звiтну
дату i коли iснує ймовiрнiсть, що Компанiя отримає економiчнi вигоди, пов’язанi з
операцiєю. У випадку коли результат операцiї, яка передбачає надання послуг, неможливо
достовiрно оцiнити, дохiд вiд реалiзацiї визнається лише у тiй мiрi, у якiй визнанi витрати,
якi пiдлягають вiдшкодуванню.
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан за iсторичною вартiстю, за
вирахуванням будь-якого накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Iсторична вартiсть об’єкта основних засобiв включає:
- цiну його придбання, включно з iмпортними митами i податками на придбання, якi не
пiдлягають вiдшкодуванню, пiсля вирахування торгових та iнших знижок;
- будь-якi витрати, якi безпосередньо стосуються доставки об’єкта основних засобiв до
мiсцезнаходження та приведення його у стан, який забезпечує його функцiонування
вiдповiдно до намiрiв керiвництва Компанiї;
- первiсну оцiнку витрат на демонтаж та видалення об’єкта основних засобiв та
вiдновлення дiлянки, яку вiн займає, зобов’язання стосовно яких Компанiя бере на себе
або у момент придбання цього об’єкта, або внаслiдок його експлуатацiї протягом певного
перiоду часу в цiлях, не пов’язаних iз наданням послуг протягом цього перiоду.
Первiсна вартiсть активiв, створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi
витрати на оплату працi та вiдповiдну частку виробничих накладних витрат.
Капiталiзованi витрати включають iстотнi витрати на модернiзацiю та замiну частин
активiв, якi збiльшують строк їхнього корисного використання або покращують їхню
здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi
не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються у складi
прибутку або збитку.
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, складається з первiсної вартостi об’єкта основних засобiв,
за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це очiкувана
сума, яку Компанiя одержала б на поточний момент у результатi вибуття об’єкта основних
засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того
вiку й стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого
корисного використання. За оцiнками керiвництва, лiквiдацiйна вартiсть активiв дорiвнює
нулю.
Амортизацiя основних засобiв визнається таким чином, щоб списати суму, яка пiдлягає
амортизацiї, за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi, протягом строку корисного
використання вiдповiдного активу i розраховується iз використанням прямолiнiйного
методу. Очiкуванi строки корисного використання, лiквiдацiйна вартiсть та метод

нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного звiтного перiоду, причому
вплив будь-яких змiн в оцiнках облiковується на перспективнiй основi.
?
Строки корисного використання груп основних засобiв є такими:
Земельнi дiлянки Не амортизується
Незавершене будiвництво та невстановлене обладнання Не амортизується
Будiвлi
Споруди 20 рокiв
15 рокiв
Машини та обладнання 5 рокiв
Комп’ютерне i мережеве обладнання 2 роки
Меблi, iнвентар та iншi основнi засоби 2-5 рокiв
Визнання об’єкту основних засобiв припиняється пiсля вибуття або коли бiльше не
очiкується отримання майбутнiх економiчних вигод вiд продовження використання цього
активу. Будь-який прибуток або збиток, який виникає у результатi вибуття або списання
об’єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд продажу та
балансовою вартiстю активу i визнається у складi прибутку або збитку.
На кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя переглядає балансову вартiсть своїх
основних засобiв для виявлення будь-яких ознак того, що цi активи втратили частину
вартостi внаслiдок знецiнення. За наявностi таких ознак здiйснюється оцiнка суми
вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо
таке знецiнення мало мiсце). Якщо неможливо здiйснити оцiнку суми вiдшкодування
окремого активу, Компанiя оцiнює суму вiдшкодування одиницi, що генерує грошовi
кошти, до якої належить вiдповiдний актив. У випадку коли можливо визначити
обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу, корпоративнi активи також
розподiляються на окремi одиницi, що генерують грошовi кошти, в iншому разi вони
розподiляються на найменшi групи одиниць, що генерують грошовi кошти, для яких
можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу.
Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльшою з величин: справедливої вартостi, за
вирахуванням витрат на реалiзацiю, та вартостi використання. Пiд час оцiнки вартостi
використання сума очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв дисконтується до
теперiшньої вартостi iз використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка
вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для
активу, стосовно яких не були скоригованi оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв.
Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, що генерує
грошовi кошти) менша нiж його балансова вартiсть, то балансову вартiсть активу (або
одиницi, що генерує грошовi кошти) зменшують до суми очiкуваного вiдшкодування.
Збитки вiд знецiнення визнаються одразу у складi прибутку або збитку.
У випадках коли збиток вiд знецiнення у подальшому сторнується, балансову вартiсть
активу (або одиницi, що генерує грошовi кошти) збiльшують до переглянутої оцiнки суми
вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала
балансову вартiсть, яка була б визначена за умови невизнання збиткiв вiд знецiнення
активу (або одиницi, що генерує грошовi кошти) у попереднi роки. Сторнування збитку
вiд знецiнення визнається одразу у складi прибутку або збитку.
Запаси
Запаси складаються iз готової продукцiї, незавершеного виробництва та сировини, якi
вiдображаються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв, що включає постiйнi та змiннi накладнi витрати, розраховується з
використанням методу собiвартостi перших за часом надходження запасiв. Чиста вартiсть
реалiзацiї – це очiкувана цiна реалiзацiї запасiв, за вирахуванням усiх очiкуваних витрат
на завершення виробництва та реалiзацiю.
Податок на прибуток

Поточний податок
Поточний податок розраховується у вiдповiдностi до податкового законодавства України
на основi результатiв дiяльностi за рiк, скоригованих на статтi, якi не пiдлягають
оподаткуванню або не зменшують прибуток в цiлях оподаткування. Оподатковуваний
прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупний дохiд, оскiльки
вiн не включає статей доходiв або витрат, якi оподатковуються або зменшують прибуток в
цiлях оподаткування в iншi роки, а також виключає статтi, якi нiколи не оподатковуються
i не зменшують прибуток в цiлях оподаткування. Зобов’язання Компанiї з поточного
податку на прибуток розраховуються iз використанням податкових ставок, якi дiяли на
кiнець звiтного перiоду.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстроченi податки визнаються стосовно тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю
активiв i зобов’язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi
використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi
зобов’язання звичайно визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а
вiдстроченi податковi активи – для усiх рiзниць, якi зменшують прибуток в цiлях
оподаткування, у тому обсязi, в якому ймовiрно буде отримано оподатковуваний
прибуток, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi зменшують
прибуток в цiлях оподаткування.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного
звiтного перiоду i знижується до рiвня, щодо якого є ймовiрним отримання достатнього
оподатковуваного прибутку, який дозволить вiдшкодувати усю або частину суми
вiдповiдного активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються за податковими ставками,
якi, як очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований
або буде погашене зобов’язання, на основi податкових ставок (та податкових законiв), якi
дiяли на кiнець звiтного перiоду. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов’язань та активiв
вiдображає податковi наслiдки, якi можуть виникнути у результатi очiкуваного
застосування Компанiєю того або iншого методу вiдшкодування або погашення
балансової вартостi своїх активiв та зобов’язань на кiнець звiтного перiоду.
Поточний та вiдстрочений податки за рiк визнаються у складi прибутку або збитку, за
винятком випадкiв коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються у складi iнших
сукупних доходiв або безпосередньо у складi власного капiталу. У цьому випадку
поточний та вiдстрочений податки також визнаються у складi iнших сукупних доходiв або
безпосередньо у складi власного капiталу вiдповiдно.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання визнаються, коли Компанiя стає стороною
контрактних взаємовiдносин щодо певного iнструмента.
Фiнансовi активи та зобов’язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю.
Витрати на здiйснення операцiй, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску
фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, додаються до або вираховуються зi
справедливої вартостi фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань вiдповiдно, на
момент первiсного визнання.
Метод ефективної вiдсоткової ставки – це метод розрахунку амортизованої вартостi
фiнансового активу (зобов’язання) i розподiлу доходiв (витрат) з вiдсоткiв протягом
вiдповiдного перiоду. Ефективна вiдсоткова ставка – це ставка, яка точно дисконтує
очiкуванi майбутнi надходження грошових коштiв (платежi), включно з усiма комiсiями за
договорами сплаченими або отриманими, якi становлять невiд’ємну частину ефективної
вiдсоткової ставки, витратами на здiйснення операцiї та iншими премiями або
дисконтами, протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу
(зобов’язання) або, коли доцiльно, коротшого перiоду до чистої балансової вартостi на
момент первiсного визнання.

Фiнансовi активи
Фiнансовi активи Компанiї, що представленi грошовими коштами i дебiторською
заборгованiстю, а також валютними форвардним контрактами включаються вiдповiдно до
категорiй "кредити та дебiторська заборгованiсть" та "фiнансовi активи за справедливою
вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку". Класифiкацiя залежить вiд
характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається в момент первiсного визнання. Усi
звичайнi операцiї придбання або продажу фiнансових активiв визнаються та припиняють
визнаватися iз використанням методу облiку на дату розрахункiв. Звичайнi операцiї
придбання або продажу є операцiями придбання або продажу фiнансових активiв, якi
вимагають доставки активiв протягом певного часового промiжку, який визначається
згiдно iз законодавством або встановленим порядком на вiдповiдному ринку.
Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки
як прибутку або збитку, облiковуються в звiтi про фiнансовий стан за справедливою
вартiстю, а чистi змiни їх справедливої вартостi визнаються у складi фiнансових витрат
(негативнi чистi змiни справедливої вартостi) або у складi фiнансових доходiв (позитивнi
чистi змiни справедливої вартостi) у звiтi про прибуток або збиток.
Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами iз
фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, якi не мають котирування
на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть (у тому числi торгова
дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та iнша дебiторська заборгованiсть iз
фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, яка не має котирування на
активному ринку) оцiнюються за амортизованою вартiстю iз використанням методу
ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого збитку вiд знецiнення.
Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної вiдсоткової ставки, за
винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не
матиме суттєвого впливу. Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не
нараховуються вiдсотки, вiдображається за номiнальною вартiстю. Вiдповiднi резерви на
покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi визнаються у складi прибутку або збитку,
коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що актив зазнав знецiнення.
Фiнансовi активи тестуються на предмет наявностi ознак знецiнення на кожну звiтну дату.
Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що у
результатi однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового
активу, сума очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд даної iнвестицiї зазнала
негативного впливу. Для фiнансових активiв об’єктивнi свiдчення знецiнення можуть
включати:
- значнi фiнансовi труднощi емiтента або контрагента;
- невиконання зобов’язань або несплату у строк вiдсоткiв або основної суми
заборгованостi;
- коли стає ймовiрним, що позичальник збанкрутує або буде здiйснювати фiнансову
реорганiзацiю;
- зникнення активного ринку для вiдповiдного фiнансового активу у зв’язку з
фiнансовими труднощами.
Певнi категорiї фiнансових активiв, такi як торгова дебiторська заборгованiсть,
тестуються на предмет знецiнення на колективнiй основi, навiть якщо, за оцiнками, вони
не зазнали знецiнення iндивiдуально. Об’єктивним свiдченням знецiнення для портфеля
дебiторської заборгованостi може служити минулий досвiд Компанiї стосовно
надходження платежiв, а також змiни, якi спостерiгаються у загальнодержавному або
регiональному економiчному середовищi, якi можуть бути пов’язанi iз непогашенням
дебiторської заборгованостi.
Для фiнансових активiв, якi вiдображаються за амортизованою вартiстю, сумою визнаного
знецiнення є рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю
очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтова них за первiсною ефективною

вiдсотковою ставкою для вiдповiдного фiнансового активу.
Балансова вартiсть фiнансового активу зменшується на суму збитку вiд знецiнення
безпосередньо для всiх фiнансових активiв, за винятком торгової дебiторської
заборгованостi, балансова вартiсть якої зменшується через використання рахунку резерву.
У тих випадках коли торгова дебiторська заборгованiсть вважається безнадiйною, вона
списується за рахунок резерву. Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум
здiйснюється за рахунок резервiв. Змiна балансової вартостi рахунку резерву визнається у
складi прибутку або збитку.
Якщо сума збитку вiд знецiнення фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою
вартiстю, у майбутньому перiодi зменшується, i таке зменшення можна об’єктивно
вiднести до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання знецiнення, то ранiше визнаний збиток вiд
знецiнення сторнується у складi прибутку або збитку у тiй мiрi, в якiй балансова вартiсть
iнвестицiї на дату сторнування знецiнення не перевищує суму амортизованої вартостi, яка
була б визначена, якби знецiнення не було визнане.
Компанiя припиняє визнавати фiнансовий актив лише у тих випадках, коли закiнчується
термiн договiрних прав на потоки грошових коштiв вiд даного активу; або ж коли вона
передає фiнансовий актив i всi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням цим
активом, iншiй сторонi. Якщо Компанiя не передає i не залишає за собою усi iстотнi
ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням активом, i продовжує контролювати переданий
актив, тодi вона визнає свою частку у цьому активi та пов’язане з ним зобов’язання на
суму, яку їй, можливо, потрiбно буде заплатити. Якщо Компанiя залишає за собою усi
iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням переданим фiнансовим активом, вона
продовжує визнавати цей фiнансовий актив, а також визнає забезпеченi заставою суми
позик у розмiрi отриманих надходжень.
Пiсля повного припинення визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою
вартiстю активу та сумою компенсацiї отриманої та до отримання i накопиченим
прибутком або збитком, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв та
накопичений у власному капiталi, визнається у складi прибутку або збитку.
Фiнансовi зобов’язання та iнструменти власного капiталу
Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу, випущенi Компанiєю,
класифiкуються як фiнансовi зобов’язання або як власний капiтал у вiдповiдностi до сутi
договiрних вiдносин та визначень фiнансового зобов’язання та iнструмента власного
капiталу. Фiнансовi зобов’язання Компанiї, представленi позиками, торговою
кредиторською заборгованiстю та iншими короткостроковими зобов’язаннями,
класифiкуються як iншi фiнансовi зобов’язання. Компанiя припиняє визнавати фiнансовi
зобов’язання тодi i тiльки тодi, коли зобов’язання Компанiї виконанi, вiдмiненi або
спливає строк їхньої дiї.
Позики, за якими нараховуються вiдсотки, первiсно оцiнюються за справедливою
вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї, i в подальшому оцiнюються за
амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Будьяка рiзниця мiж надходженнями (за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї) та
сумою наступного погашення визнається протягом строку дiї позик.
Витрати на позики, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або
виробництва квалiфiкованих активiв, тобто активiв, для пiдготовки яких до використання
за призначенням або продажу потрiбен iстотний перiод часу, додаються до первiсної
вартостi цих активiв до того часу, поки такi активи не будуть готовi до використання за
призначенням або продажу. Полiтика капiталiзацiї витрат на позики застосовується до
квалiфiкованих, для яких дата початку капiталiзацiї випадає на 1 сiчня 2012 року або пiсля
цiєї дати, тобто з дати переходу Компанiї на МСФЗ. Усi iншi витрати на позики
визнаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi.
Позики, отриманi вiд пiдприємства пiд спiльним контролем, оцiнюються за
амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Вплив

первiсного визнання позик, отриманих вiд пiдприємств пiд спiльним контролем, на
умовах, якi вiдрiзняються вiд ринкових, визнається у складi власного капiталу
("додатковий оплачений капiтал") за вирахуванням впливу оподаткування.
Аванси постачальникам
Аванси постачальникам вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням резерву
на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi.
Податки до вiдшкодування та передоплати за податками
Податки до вiдшкодування та передоплати за податками вiдображаються за первiсною
вартiстю, за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi.
Резерви
Резерви визнаються тодi i тiльки тодi, коли Компанiя має поточне юридичне або
конструктивне зобов’язання, що виникло внаслiдок минулих подiй, i при цьому
вiрогiдним є те, що для його погашення знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, а також можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов’язання.
Сума, що визнається як резерв, визначається як найкраща оцiнка компенсацiї, необхiдної
для погашення поточного зобов’язання на кiнець звiтного перiоду, з урахуванням усiх
ризикiв та невизначеностей, характерних для цього зобов’язання. У випадках коли сума
резерву визначається шляхом оцiнки потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть
необхiднi для погашення поточних зобов’язань, його балансова вартiсть становить
теперiшню вартiсть вiдповiдних потокiв грошових коштiв.
У випадках коли, як очiкується, частина або всi економiчнi вигоди, необхiднi для
погашення суми резерву, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська
заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує майже абсолютна впевненiсть у тому, що
таке вiдшкодування буде отримане, i суму вiдшкодування можна достовiрно визначити.
Резерви на покриття збиткiв вiд очiкуваних витрат за гарантiйними зобов’язаннями згiдно
iз мiсцевим законодавством захисту споживачiв визнаються на дату реалiзацiї вiдповiдної
продукцiї на основi найкращої оцiнки керiвництва щодо витрат, необхiдних для
погашення зобов’язань Компанiї.
Умовнi зобов’язання та активи
Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у
примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку
ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у
фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує достатня вiрогiднiсть
надходження економiчних вигiд.
Пенсiйнi та iншi зобов’язання iз виплат працiвникам
Компанiя здiйснює внески до Державного пенсiйного фонду України за встановленими
ставками, якi дiяли протягом року, на основi виплат валової заробiтної плати. Витрати
Компанiї за такими платежами включаються до складу звiту про сукупний дохiд того
перiоду, у якому понесенi вiдповiднi витрати iз виплати заробiтної плати. У Компанiї
немає iнших зобов’язань iз виплати допомоги пiсля виходу на пенсiю або компенсацiйних
виплат.
5. Суттєвi судження, облiковi оцiнки та припущення керiвництва
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень
та здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики та
суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на
розкриття iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання.
Оцiнки та припущення керiвництва базуються на iнформацiї, яка доступна на дату
складання фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних
оцiнок. Цi оцiнки та припущення перiодично переглядаються i, в разi необхiдностi
коригувань, такi коригування вiдображаються у складi фiнансових результатiв за той
перiод, в якому про них стало вiдомо. Iнформацiю про найбiльш суттєвi облiковi оцiнки та

припущення керiвництва Компанiї наведено нижче.
Позики отриманi вiд пов’язаних сторiн
Позики, отриманi вiд пiдприємств пiд спiльним контролем, оцiнюються за амортизованою
вартiстю iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Вплив первiсного
визнання позик, отриманих вiд пiдприємств пiд спiльним контролем на умовах, якi
вiдрiзняються вiд ринкових, визнається у складi власного капiталу ("додатковий
оплачений капiтал") за вирахуванням впливу оподаткування.
Справедлива вартiсть валютних форвардiв
Похiднi фiнансовi iнструменти вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан за
справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть валютного форвардного контракту
розраховується як рiзниця мiж ринковим форвардним курсом i курсом угоди, помножена
на номiнальну суму базового активу. У разi вiдсутностi на ринку форвардних
iнструментiв, справедлива вартiсть валютного форвардного контракту розраховується як
рiзниця мiж ринковим курсом придбання базового активу на звiтну дату i курсом угоди,
помножена на номiнальну суму базового активу. У разi суттєвостi ефекту рiзницi
процентних ставок, Компанiя застосовує модель паритету процентних ставок.
Строки корисного використання основних засобiв
Оцiнка строку корисного використання об’єкта основних засобiв залежить вiд
професiйного судження управлiнського персоналу, яке базується на досвiдi роботи з
подiбними активами. Пiд час визначення строку корисного використання активу
управлiнський персонал бере до уваги умови очiкуваного використання активу,
очiкуваний строк технiчного застарiвання, фiзичний знос та умови роботи, в яких буде
експлуатуватися вiдповiдний актив. Змiна кожної з цих умов або оцiнок може у результатi
призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Можливiсть вiдшкодування основних засобiв
На кожну звiтну дату Компанiя здiйснює оцiнку наявностi будь-яких ознак того, що сума
вiдшкодування основних засобiв Компанiї стала нижчою, нiж балансова вартiсть. Сума
вiдшкодування є бiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу, за вирахуванням
витрат на продаж, та вартостi використання. У випадку коли буде виявлене таке
зниження, балансова вартiсть зменшується до вартостi вiдшкодування. Сума зменшення
вiдображається у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому виявлене таке
зниження. Якщо умови змiняться i керiвництво визначить, що вартiсть активiв
збiльшилась, то знецiнення буде повнiстю або частково сторноване.
Оцiнка запасiв
На кожну звiтну дату Компанiя здiйснює оцiнку залишкiв запасiв на предмет виявлення
їхнiх надлишкiв та старiння i, у разi необхiдностi, формує резерв на покриття збиткiв вiд
знецiнення запасiв внаслiдок вибуття застарiлої та нелiквiдної сировини i запасних частин.
Цей резерв вимагає використання припущень щодо майбутнього використання запасiв. Цi
припущення базуються на iнформацiї про старiння запасiв, прогнозах щодо попиту
споживачiв та технологiчного морального зносу. Будь-якi змiни в оцiнках можуть
вплинути на суму резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення запасiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi та ПДВ
Резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi та ПДВ базується на
оцiнцi Компанiєю можливостi повернути кошти вiд конкретних контрагентiв. Якщо
вiдбулося погiршення кредитоспроможностi основних клiєнтiв або фактичне невиконання
зобов’язань перевищує зробленi оцiнки, то фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд
таких оцiнок.
Визначення можливостi реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв у
тiй мiрi, в якiй iснує вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого
можуть бути реалiзованi цi збитки. Для визначення суми вiдстрочених податкових
активiв, якi можна визнати, необхiдне використання iстотних професiйних суджень

управлiнського персоналу, якi повиннi враховувати вiрогiднi строки та рiвнi майбутнiх
оподатковуваних прибуткiв разом зi стратегiєю майбутнього податкового планування.
Припущення щодо функцiонування Компанiї у найближчому майбутньому
У найближчому майбутньому Компанiя буде продовжувати пiдпадати пiд вплив
нестабiльної економiки в країнi. У результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути
на майбутнi операцiї й можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї, її здатнiсть
обслуговувати й погашати свої зобов'язання в мiру настання строкiв їх оплати. Фiнансову
звiтнiсть Компанiї пiдготовлено виходячи з припущення про її функцiонування в
майбутньому, яке передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi звичайної
дiяльностi.
6. Стандарти виданi, якi ще не набули чинностi
Компанiя не прийняла наступнi МСФЗ i Тлумачення КТМФЗ, якi вже опублiкованi, але
ще не набули чинностi:
- МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам": Внески працiвникiв – набирає чинностi для
рiчних перiодiв, якi починаються 1 липня 2014 року;
- МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти – Класифiкацiя та оцiнка" – набирає чинностi 1
сiчня 2018 року;
- МСФЗ (IFR) 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами"— набирає чинностi 1 сiчня 2017
року;
- МСБО (IAS) 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть – метод участi в капiталi в
окремiй фiнансовiй звiтностi" – набирає чинностi 1 сiчня 2016 року;
- МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби" та МСБО (IAS) 41 "Сiльське господарство - Облiк
плодоносних рослин" – набирає чинностi 1 сiчня 2016 року;
- МСФЗ (IFRS) 14 "Регульованi вiдстроченi рахунки" – набирає чинностi 1 сiчня 2016
року;
- МСБО (IAS) 16 та МСБО (IAS) 38 – "Роз’яснення прийнятних методiв амортизацiї" –
набирає чинностi 1 сiчня 2016 року;
- МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть – Придбання часток участi в спiльнiй дiяльностi" –
набирає чинностi 1 сiчня 2016 року.
МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам" — Визначенi плани виплат: Внески працiвникiв
Змiна щодо внескiв працiвникiв або третiх сторiн, якi пов’язанi з трудовим стажем:
- Якщо сума внескiв не залежить вiд кiлькостi рокiв трудового стажу, внески можуть (але
не повиннi) визнаватися як зменшення вартостi послуг протягом перiоду, в якому
надається вiдповiдна послуга замiсть її вiднесення на трудовий стаж.
- Якщо сума внескiв залежить вiд кiлькостi рокiв трудового стажу, внески повиннi
вiдноситися на перiоди стажу iз використанням методу вiдповiдно до МСБО 19.70 для
загальної виплати. У цьому випадку повинна використовуватися або визначена формула
внеску плану виплат, або прямолiнiйний метод.
Для простих видiв планiв внескiв до МСБО 19 доданий практичний метод, який дозволяє,
але не вимагає внески вiд працiвника або третьої сторони лише шляхом їх вирахування з
поточної вартостi послуг в перiодi, в якому надається послуга.
МСЗФ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
Пакет удосконалень МСФЗ (IFRS) 9 включає в себе логiчну модель для класифiкацiї та
оцiнки, єдину, нацiлену на майбутнє модель знецiнення "очiкуванi втрати" та iстотно
змiнений пiдхiд до облiку хеджування.
Публiкацiя вiд липня 2014 року мiстить остаточну версiю Стандарту, замiнює попереднi
версiї МСФЗ (IFRS) 9 та завершує проект РМСФЗ щодо замiни МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка".
Класифiкацiя та оцiнка
Фiнансовi активи. Усi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю в момент
первiсного визнання. Борговi iнструменти можуть, якщо не використовується можливiсть
застосування оцiнки за справедливою вартiстю (FVO), оцiнюватися в подальшому за

амортизацiйною вартiстю, якщо:
- Актив утримується вiдповiдно до моделi, цiль якої – утримувати активи для збору
договiрних грошових потокiв
- Договiрнi умови фiнансового активу призводять до виникнення, в конкретнi дати,
грошових потокiв, якi є лише оплатою основної суми кредиту та вiдсоткiв за основною
сумою.
Усi iншi борговi iнструменти в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю.
Iнструменти капiталу, якi утримуються для торгiвлi, повиннi оцiнюватися за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Однак пiдприємства мають
беззаперечний вибiр за кожним iнструментом для всiх iнших фiнансових активiвiнструментiв капiталу.
Фiнансовi зобов’язання. Для зобов’язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, сума
змiни справедливої вартостi зобов’язання, пов’язана зi змiнами в кредитному ризику,
повинна бути представлена в iншому сукупному доходi. Решта змiни у справедливiй
вартостi вiдображається у прибутку або збитку, якщо вiдображення змiни справедливої
вартостi щодо кредитного ризику зобов’язання в iншому сукупному доходi не створить
або не збiльшить облiкову невiдповiднiсть у прибутку або збитку.
Уцiнка
Модель вимагає, щоб пiдприємство завжди визнавало очiкуванi втрати за кредитами та
вносило змiни в суму очiкуваних втрат за кредитами на кожну звiтну дату для
вiдображення змiн в кредитному ризику фiнансових iнструментiв. Дана модель є
перспективною та усуває бар’єр для визнання очiкуваних втрат за кредитами, тому бiльше
нема необхiдностi в настаннi спонукальної дiї до моменту визнання втрат за кредитами.
Пiдприємства повиннi надавати iнформацiю, яка пояснює основу пiдрахункiв очiкуваної
втрати за кредитами i того, яким чином вони визначають очiкуванi втрати за кредитами та
оцiнюють змiни в кредитному ризику.
Окрiм цього, пiдприємства повиннi надати звiрку залишкiв резервiв на початок та кiнець
перiоду - рiчний резерв на покриття збиткiв окремо вiд залишкiв резерву на покриття
збиткiв за весь перiод корисного використання.
Для визначення резерву на покриття ризикiв iнструменти дiляться на три етапи:
1. Усi iнструменти, як правило, включаються в Етап 1 пiсля первiсного визнання. Оцiнка
ризику для цього етапу протягом перiоду дванадцять мiсяцiв пiсля звiтної дати. Очiкуванi
втрати розраховуються як теперiшня вартiсть очiкуваного невиконання зобов’язань
протягом вiдповiдного перiоду тривалiстю 1 рiк. Збиток вiд уцiнки повинен визнаватися в
прибутку чи збитку. Валова балансова вартiсть, тобто балансова вартiсть до моменту
визнання очiкуваних втрат, повинна все таки використовуватися як основа для визнання
вiдсоткового доходу iз використанням методу ефективної ставки вiдсотку.
2. Етап 2 призначений для iнструментiв, якi мають значно вищий ризик невиконання
зобов’язань з моменту первiсного визнання. Перiод для визначення ризику для цього
етапу збiльшується на весь перiод дiї iнструментiв. Необхiдний збиток вiд уцiнки
визначається вiд поточної вартостi всiх очiкуваних втрат протягом усього перiоду дiї
iнструменту, що залишився. Коментарi на Етапi 1 аналогiчно застосовуються для
пiдрахунку вiдсоткiв.
3. Етап 3 призначений для випадкiв, якi мають значно вищий ризик невиконання
зобов’язань, а також об’єктивнi докази уцiнки. Ризик, принаймнi, часткового дефолту
настiльки великий на цьому етапi, що змiнюється перспектива. Те, що ранiше гiпотетично
вважалося очiкуваними збитками, стає збитками, якi бiльш чи менш точнi. Процедура на
Етапi 3 вiдповiдає бiльш чи менш моделi понесених збиткiв, яка уже iснує в МСБО (IAS)
39. Змiни в методi пiдрахунку резерву на покриття ризику в порiвняннi з Етапом 2, немає.
Поточна вартiсть очiкуваних втрат в межах цiлого перiоду, що залишився, подiбним
чином використовується для резерву на покриття ризику. На цьому етапi вхiдне значення
вiдсоткового доходу, пiдрахованого iз використанням методу ефективної вiдсоткової

ставки, є чистою облiковою вартiстю iнструменту, тобто, пiсля врахування збитку в
результатi уцiнки.
При визначеннi очiкуваних втрат за кредитами, пiдприємство повинно взяти до уваги:
(a) очiкуваний середньозважений результат: очiкуванi втрати за кредитами не повиннi
вiдображати нi кращий, нi гiрший сценарiй. Оцiнка повинна вiдображати можливiсть того,
що втрата за кредитом має мiсце, i можливiсть того, що втрата за кредитом не має мiсця;
(б) змiна вартостi грошей з часом: очiкуванi втрати за кредитами необхiдно дисконтувати
до звiтної дати; та
(в) розумна та задовiльна iнформацiя, доступна без невиправданих витрат або зусиль.
Облiк хеджування
МСФЗ (IFRS) 9 представляє переглянуту модель облiку хеджування, полiпшує вимоги до
розкриття iнформацiї про управлiння ризиками. Нова модель дозволить укладачам краще
вiдображати дiяльнiсть з управлiння ризиками та процес хеджування у фiнансовiй
звiтностi.
Окрiм цього, в результатi цих змiн користувачам фiнансової звiтностi буде надана
якiснiша iнформацiя про керування ризиками та вплив облiку хеджування на фiнансову
звiтнiсть.
До моменту завершення проекту щодо "макро хеджування" компанiї можуть облiковувати
макро хеджування, використовуючи конкретну модель, зазначену в МСБО (IAS) 39 щодо
портфельного хеджування ризику змiни вiдсоткової ставки. У випадку облiку хеджування
грошових коштiв, так зване "опосередковане хеджування" є прийнятним способом
визнання об’єкту хеджування вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9, якщо таке визнання
вiдображає оцiнку ризику. Це, фактично, пiдтверджує позицiю, яка iснувала ранiше до
прийняття МСФЗ (IFRS) 9.3
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами"
Цiль МСФЗ 15 – встановити принципи, якi юридична особа повинна застосовувати для
надання корисної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi про природу, суму, часовi
рамки та невизначенiсть доходу та грошових потокiв, що виникають внаслiдок
контрактних вiдносин з клiєнтом. Вiн замiнює такi стандарти та тлумачення: МСБО 11
"Будiвельнi контракти", МСБО 18 "Дохiд", Тлумачення КТМФЗ 13 "Програми лояльностi
клiєнта", Тлумачення КТМФЗ 15 "Угоди про будiвництво об’єктiв нерухомостi",
Тлумачення КТМФЗ 18 "Передачi активiв вiд клiєнтiв", Тлумачення ПКТ 31 "Дохiд –
Бартернi операцiї, пов’язанi з рекламними послугами".
Основний принцип МСФЗ 15 – це те, що юридична особа визнає дохiд для вiдображення
передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, яка вiдображає винагороду, на яку
юридична особа сподiвається мати право в обмiн на цi товари або послуги. Основний
принцип показаний у п’ятиступеневiй моделi:
- Визначити контракт(и) з клiєнтом
- Визначити обов’язки, що необхiдно виконати за контрактом
- Визначити вартiсть контракту
- Розподiлити вартiсть контракту мiж обов’язками, що необхiдно виконати за контрактом
- Визнати дохiд, коли юридична особа виконає вiдповiднi обов’язки, що передбаченi
контрактом.
Застосування даної моделi залежатиме вiд фактiв та обставин, вказаних в контрактi з
клiєнтом, та вимагатиме застосування судження.
МСБО (IAS) 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть – метод участi в капiталi в
окремiй фiнансовiй звiтностi"
Поправка дозволяє компанiям використовувати метод участi в капiталi для облiку
iнвестицiй у дочiрнi, спiльнi та залежнi компанiї.
Поправка означає, що компанiї зараз мають три можливостi оцiнки iнвестицiй у дочiрнi,
спiльнi та залежнi компанiї в окремiй фiнансовiй звiтностi: за амортизацiйною вартiстю, за
справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 39/МСФЗ 9 або з використанням методу

участi в капiталi.
МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби" та МСБО (IAS) 41 "Сiльське господарство - Облiк
плодоносних рослин"
Поправки стосуються плодоносних рослин, таких як винограднi лози, каучуковi дерева та
олiйнi пальми, якi надають врожай бiологiчних активiв протягом декiлькох перiодiв без їх
продажу в якостi сiльськогосподарської продукцiї. Вiдповiдно до змiн, плодоноснi
рослини пiдпадають пiд сферу дiї МСБО (IAS) 16 замiсть МСБО (IAS) 41.
Згiдно МСБО (IAS) 16, цi рослини зараз мають оцiнюватися за накопиченою вартiстю
протягом перiоду росту, i пiзнiше за амортизацiйною вартiстю (модель витрат) або за
допомогою моделi переоцiнки вiдповiдно до МСБО (IAS) 16.
МСФЗ (IFRS) 14 "Регульованi вiдстроченi рахунки"
Цей стандарт дiє для першої рiчної фiнансової звiтностi компанiї згiдно МСФЗ за перiод,
що починається 1 сiчня 2016 року або пiзнiше.
МСФЗ (IFRS) 14 "Регульованi вiдстроченi рахунки" мiстить звiтнi вимоги щодо залишкiв
на регульованих вiдстрочених рахунках, якi виникають тодi, коли пiдприємство надає
товари або послуги замовникам за цiною або тарифом, яка пiдлягає регулюванню. МСФЗ
(IFRS) 14 дозволяє компанiям, якi вперше застосовують МСФЗ, продовжувати визнавати
суми, пов’язанi з регулюванням тарифiв, вiдповiдно до попереднього загальноприйнятого
принципу бухгалтерського облiку, коли вони приймають МСФЗ.
МСБО (IAS) 16 та 38 - Роз’яснення прийнятних методiв амортизацiї
Поправка мiстить додаткову iнформацiю щодо того, яким чином повинна визначатися
амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв.
У вимоги МСБО (IAS) 16 вносяться змiни, що метод амортизацiї на основi виручки,
отриманої в результатi дiяльностi, яка включає використання активу, не є прийнятним.
Метод амортизацiї на основi виручки для нематерiальних активiв не є прийнятним з тiєї
самої причини, про яку йдеться в МСБО (IAS) 16. Однак, РМСФЗ вказує, що iснують
обмеженi обставини, коли це твердження можна уникнути:
- якщо нематерiальний актив виражений показником виручки;
- може бути доведено, що виручка i споживання економiчних вигод вiд використання
нематерiального активу тiсно пов’язанi.
МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть – Придбання часток участi в спiльнiй дiяльностi"
Поправки роз’ясняють порядок облiку придбання часток участi в спiльнiй дiяльностi, коли
така дiяльнiсть є окремим бiзнесом. Набувач частки участi в спiльнiй дiяльностi, що є
окремим бiзнесом за МСФЗ (IFRS) 3, повинен застосовувати всi принципи об'єднання
компанiй, наведенi в МСФЗ (IFRS) 3 та iнших МСФЗ, за винятком тих, якi суперечать
МСФЗ (IFRS) 11. Поправки застосовуються до придбання частки участi в iснуючiй
спiльнiй дiяльностi, а також до придбання частки участi в спiльнiй дiяльностi при
заснуваннi, якщо заснування спiльної дiяльностi не спiвпадає iз заснуванням компанiї.
Цикл щорiчних змiн МСФЗ 2010-2012 рокiв
Змiни, якi застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2014 року.
Вносяться змiни в перелiченi стандарти:
- МСФЗ (IFRS) 2 "Платiж на основi акцiй" – Умови переходу. Уточнюється термiн "умови
переходу" та ринкових умов та додається визначення "умови досягнення результату" та
"умови переходу" (якi ранiше були частиною визначення "умови переходу");
- МСФЗ (IFRS) 3 "Об’єднання бiзнесу" – Облiк умовного вiдшкодування при купiвлi
бiзнесу. Дається роз’яснення, що умовне вiдшкодування, яке класифiкується як актив або
зобов’язання, повинно оцiнюватися за справедливою вартiстю на кожну звiтну дату;
- МСФЗ (IFRS) 8 "Операцiйнi сегменти" – Об’єднання операцiйних сегментiв. Вимагає вiд
юридичної особи розкривати судження керiвництва при застосуваннi об’єднаних критерiїв
до операцiйних сегментiв. – Звiрка пiдсумку по звiтних сегментах по пiдприємству в
цiлому. Класифiкує, що юридична особа зобов’язана лише надавати звiрки пiдсумкiв по
активах звiтних сегментiв юридичної особи, якщо постiйно подається звiтнiсть про активи

сегменту;
- МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi" – Короткострокова дебiторська та
кредиторська заборгованiсть. Дається роз’яснення, що МСФЗ 13 та змiни в МСФЗ 9 та
МСБО 39, як i ранiше, дозволяють оцiнювати короткострокову дебiторську та
кредиторську заборгованiсть за первiсною вартiстю, без необхiдностi перерахунку, якщо
результат перерахунку за амортизованою вартiстю несуттєвий для пiдприємства;
- МСФЗ (IFRS) 16 "Основнi засоби" – Метод переоцiнки – пропорцiйний перерахунок
накопиченої амортизацiї. Дається роз’яснення, що при переоцiнцi активу валова балансова
вартiсть коригується аналогiчно балансовiй вартостi об’єкту основних засобiв;
- МСФЗ (IFRS) 24 "Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони" – Провiдний
управлiнський персонал. Дається роз’яснення, що юридична особа, яка надає послуги
провiдного управлiнського персоналу юридичнiй особi, що звiтує, або материнськiй
компанiї юридичної особи, що звiтує, є пов’язаною особою юридичної особи, що звiтує;
- МСБО (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" – Метод переоцiнки – пропорцiйний
перерахунок накопиченої амортизацiї. Роз’яснює, що при переоцiнцi нематерiального
активу загальна балансова вартiсть коригується аналогiчно балансовiй вартостi об’єкту
нематерiальних активiв.
Цикл щорiчних змiн МСФЗ 2011-2013 рокiв
Змiни, якi застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2014 року.
Вносяться змiни в перелiченi стандарти:
- МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" –
Значення дiйсних МСФЗ. Дається роз’яснення, що юридична особа у своїй першiй
фiнансовiй звiтностi, складенiй за МСФЗ, має вибiр мiж застосуванням iснуючих та
чинних МСФЗ або застосуванням раннього змiненого МСФЗ, який не обов’язково є вже
чинним, з умовою, що новий або змiнений МСФЗ дозволяє раннє застосування. Юридична
особа повинна застосовувати таку саму версiю МСФЗ протягом перiодiв, пiд якi пiдпадає
ця перша фiнансова звiтнiсть згiдно МСФЗ;
- МСФЗ (IFRS) 3 "Об’єднання бiзнесу" – Область застосування виключення для спiльних
пiдприємств. Дається роз’яснення, що МСФЗ 3 виключив облiк спiльної дiяльностi у
фiнансовiй звiтностi самої спiльної дiяльностi;
- МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi"- Виключення для портфелю фiнансових
iнструментiв. Дається роз’яснення, що виключення для портфелю фiнансових
iнструментiв, визначене у пунктi 52 МСФЗ 13, включає усi контракти, якi облiковуються в
рамках МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" або МСФЗ 9 "Фiнансовi
iнструменти", незалежно вiд того, чи вони пiдпадають пiд визначення фiнансових активiв
або фiнансових зобов’язань вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання";
Прийняття цих стандартiв i тлумачень не буде мати суттєвого впливу на фiнансовий стан
або результати дiяльностi компанiї. Однак виникне необхiднiсть в розкриттi додаткової
iнформацiї, включаючи перегляд облiкової полiтики.
7. Дохiд вiд реалiзацiї
2015 2014
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв - Дохiд вiд надання послуг 134 804 75 981
134 804 75 981
8. Собiвартiсть реалiзацiї
2015 2014
Використанi матерiали - 424
Отриманi послуги 406 270
Амортизацiя 2 017 389

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 108 027 41 507
Ремонт та обслуговування 330 Комунальнi послуги - Транспортнi витрати 14 Витрати на проживання працiвникiв - Iншi витрати 1 043 8 874
111 837 51 464
9. Загальнi та адмiнiстративнi витрати
2015 2014
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 18 034 9 372
Амортизацiя - 128
Професiйнi послуги - 8 139
Iншi послуги 134 832
Витрати на проживання працiвникiв - Iншi витрати 184 1 764
18 352 20 253
10. Iншi доходи/(витрати), нетто
Iншi доходи 2015 2014
Прибуток вiд купiвлi-продажу валюти (479) 100
Прибуток вiд реалiзацiї вiдходiв - Прибуток вiд реалiзацiї основних засобiв 75 100
Iншi доходи 4 046 355
3 642 555
Iншi витрати 2015 2014
Втрати вiд операцiйних курсових рiзниць 32 359 40 143
Iншi витрати 470 5 611
32 829 45 754
11. Фiнансовi витрати, нетто
2015 2014
Змiна справедливої вартостi валютних форвардних контрактiв - Вiдсотковi доходи - Фiнансовi доходи - Вiдсотки за кредит - Iншi фiнансовi витрати - (645)
Фiнансовi витрати - (645)
Чистий фiнансовий результат - (645)
12. Податок на прибуток
2015 2014
Поточнi витрати з податку на прибуток - Вiдстроченi податки на прибуток - --

Згiдно з Податковим кодексом України, у 2014 — 2015 роках ставка податку на прибуток
становила 18%.
13. Основнi засоби
Земельнi дiлянки Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Меблi,
iнвентар та iншi основнi засоби Незавершене будiвництво та невстановлене обладнання
Разом
Первiсна вартiсть
Станом на 01.01.2014 - 9 213 34 519 73 3 106 - 46 911
Надходження - - - - - - Вибуття - (5 301) (25 800) (71) (175) - (31 347)
Станом на 31.12.2014 - 3 912 8 719 2 2 931 - 15 564
Надходження - - 39 - - - 39
Вибуття - (1 799) (1 815) (2) (2 931) - (6 547)
Станом на
31.12.2015 - 2 113 6 943 - - - 9 056
Амортизацiя
Станом на 01.01.2014 - 2 597 13 596 73 2 931 - 19 197
Нараховано за перiод - 471 5 856 - - - 6327
Вибуття - (623) (15 431) (71) - - (16 125)
Станом на 31.12.2014 - 2 445 4 021 2 2 931 - 9 399
Нараховано за перiод - 122 1 856 - - - 1978
Вибуття - (1 856) (1 469) (2) (2 931) - (6 258)
Станом на
31.12.2015 - 711 4 408 - - - 5 119
Балансова вартiсть
На 1 сiчня 2014 - 6 616 20 923 - 175 - 27 714
На 31 грудня 2014 - 1 467 4 698 - - - 6 165
На 31 грудня 2015 - 1 402 2 535 - - - 3 937
Станом на 31.12.2015 Компанiя не iдентифiкувала умов якi свiдчили б про наявнiсть
iндикаторiв знецiнення активiв, в тому числi щодо основних засобiв (див. також Примiтку
3, пункт 3.1).
14. Запаси
31.12.2015 31.12.2014
Сировина й матерiали - 62
Незавершене виробництво - Готова продукцiя - - 62
15. Торгова дебiторська заборгованiсть
31.12.2015 31.12.2014
Торгова дебiторська заборгованiсть 15 949 20 444
Резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть - 15 949 20 444
Справедлива вартiсть торгової дебiторської заборгованостi приблизно вiдповiдає її
балансовiй вартостi через те, що, як очiкується, вона буде погашеною у найближчому
майбутньому.
Станом на 31 грудня 2015р.(1) та 31 грудня 2014р.(2) аналiз за термiнами погашення
торгової дебiторської заборгованостi Компанiї був таким:

Не протермiнована та не знецiнена Протермiнована
(
нована (90-365 днiв), але не знецiнена Протермiнована (>365 днiв), але не знецiнена Разом
Торгова дебiторська заборгованiсть 15 949 - - - 15 949
(1)
Не протермiнована та не знецiнена Протермiнована
(
нована (90-365 днiв), але не знецiнена Протермiнована (>365 днiв), але не знецiнена Разом
Торгова дебiторська заборгованiсть 20 444 - - - 20 444
(2)
Протермiнована дебiторська заборгованiсть представлена дебiторською заборгованiстю
пов’язаних сторiн.
16. Податки до вiдшкодування та передоплати за податками
31.12.2015 31.12.2014
Податок на додану вартiсть до вiдшкодування - Резерв сумнiвних боргiв (-) (-)
Передоплати за iншими податками 20 574
20 574
Резерв сумнiвних боргiв з ПДВ визнається по сумах ПДВ до вiдшкодування, що не були
вiдшкодованi Компанiї у встановлений термiн та щодо яких, за оцiнками менеджменту
Компанiї, iснує низька ймовiрнiсть вiдшкодування.
17. Грошовi кошти та їх еквiваленти
31.12.2015 31.12.2014
Грошовi кошти на рахунках в банках, деномiнованi у доларах США 7 380 3 130
Грошовi кошти на рахунках в банках, деномiнованi у гривнях 235 5 455
Грошовi кошти на рахунках в банках, деномiнованi у євро - 7 615 8 585
18. Статутний капiтал
31.12.2015 31.12.2014
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Flextronics Cyprus" - 82,32% - 1 004
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Flextronics Global Services (Manchester)" 82,32% 1 004 Iншi учасники – 17,68%. 215 215
1 219 1 219
Станом на 31.12.2015р. та 31.12.2014р. затверджений та повнiстю внесений капiтал
Компанiї становив 1 219 тис.грн. Учасники володiють кiлькiстю голосiв пропорцiйно до
суми їхнього внеску до статутного капiталу Компанiї.
19. Резерви та iншi короткостроковi зобов’язання
31.12.2015 31.12.2014

Вiдсотки до сплати - Розрахунки iз працiвниками та вiдповiднi нарахування 2 683 1594
Забезпечення виплат вiдпусток 2 122 1 528
Iншi поточнi забезпечення 101 Нарахування витрат на комунальнi послуги i обслуговування обладнання - Зобов’язання по податках 2 444 3 030
Iншi короткостроковi зобов’язання 28 459
7 378 6 611
20. Операцiї з пов'язаними сторонами
Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона
має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснювати iстотний вплив на iншу
сторону пiд час прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. Компанiя здiйснює
операцiї iз пов’язаними сторонами пiд час звичайної господарської дiяльностi для
придбання та продажу товарiв та послуг, а також отримання фiнансування.
Перелiченi нижче компанiї та фiзичнi особи вважаються пов’язаними сторонами Компанiї:
Пов’язана сторона Характер взаємовiдносин iз Компанiєю
Flextronics Global ServicesLTD Материнська компанiя
Flextronics Int. Europe B.V Mexico Пiд спiльним контролем
Flextronics International Kft Пiд спiльним контролем
Flextronics International USA INC Пiд спiльним контролем
Flextronics Romania SRL Пiд спiльним контролем
Flextronics Logistics B.V. Пiд спiльним контролем
Power Systems Technologies GmbH
Flextronics Cyprus Limited Пiд спiльним контролем
Материнська компанiя
UK Express Cargo Пiд спiльним контролем
Flextronics International Poland SP Пiд спiльним контролем
Flextronics International GmbH Пiд спiльним контролем
Завод «Флекстронiкс ТзОВ»
Векашшi Олександр Пiд спiльним контролем
Ключовий управлiнський персонал
Броякова Оксана Михайлiвна Ключовий управлiнський персонал
Порат Урi Ключовий управлiнський персонал
Антошева Олена Ключовий управлiнський персонал
Операцiї iз пов’язаними сторонами, представленi виключно операцiями мiж
пiдприємствами пiд спiльним контролем та Компанiєю, протягом 2014 та 2015 рокiв були
такими:
2015 2014
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв та послуг 134 804 73 544
Дохiд вiд реалiзацiї основних засобiв 370 Придбання матерiалiв та послуг Витрати на вiдсотки - Придбання основних засобiв - Iншi доходи - Залишки за операцiями Компанiї iз пов’язаними сторонами були представленi виключно
залишками за операцiями мiж пiдприємствами пiд спiльним контролем та Компанiєю i
станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiвбули такими:
31.12.2015 31.12.2014
Торгова дебiторська заборгованiсть 15 863 18 974

Дебiторська заборгованiсть за основнi засоби - Позики отриманi - Торгова кредиторська заборгованiсть (105 660) (91 195)
Нарахованi вiдсотки за позиками - Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби - Поворотна фiнансова допомога - (89 707) (72 221)
Умови угод з пов’язаними сторонами
Угоди з придбання або продажу з пов’язаними сторонами вiдбуваються на умовах,
аналогiчних ринковим. Балансовi залишки на кiнець року є незабезпеченими,
безвiдсотковими (окрiм отриманої позики), та оплата по ним проводиться грошовими
коштами. Компанiєю не було отримано (надано) жодних забезпечень або гарантiй по
вiдношенню до дебiторської або кредиторської заборгованостей пов’язаними сторонами.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року Компанiя не фiксувала
знецiнення дебiторської заборгованостi вiд пов’язаних сторiн.
21. Управлiння фiнансовими ризиками
У результатi своєї дiяльностi Компанiя пiддається впливу ряду фiнансових ризикiв, а саме
кредитному ризику, ризику лiквiдностi та iншим ризикам, що виникають iз фiнансових
iнструментiв, якi вона має, а також операцiйному та юридичному ризикам. Основними
цiлями управлiння фiнансовими ризиками є встановлення лiмiтiв ризику i, у подальшому,
забезпечення того, щоб вплив ризику залишався у рамках встановлених лiмiтiв. Функцiї
управлiння операцiйними та юридичними ризиками призначенi для забезпечення
належного функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур для мiнiмiзацiї операцiйних
та юридичних ризикiв.
Керiвництво компанiї здiйснює монiторинг i оцiнку фiнансових ризикiв та вживає заходи
для обмеження їхнього впливу на показники дiяльностi Компанiї. Загальна програма
Компанiї з управлiння ризиками зосереджена на непередбачуваностi фiнансових ринкiв та
пошуку можливостей з метою мiнiмiзацiї їхнього потенцiйного негативного впливу на
фiнансовi показники дiяльностi Компанiї.
21.1. Кредитний ризик
Компанiя стикається iз кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що
контрагент не зможе погасити суму заборгованостi в повному обсязi при настаннi термiну
погашення. Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдображається в
балансовiй вартостi фiнансових активiв, яка наведена в звiтi про фiнансовий стан. Вплив
можливих взаємозалiкiв активiв i зобов'язань на зменшення потенцiйного кредитного
ризику незначний. Резерви на знецiнення створюються для покриття збиткiв, якi можуть
бути понесенi на звiтну дату (при їх наявностi).
Полiтика Компанiї з управлiння кредитним ризиком спрямована на те, щоб здiйснювати
господарськi операцiї з контрагентами, якi мають позитивну репутацiю та кредитну
iсторiю. Окрiм того, постiйно здiйснюється монiторинг дебiторської заборгованостi.
Середнiй кредитний перiод, який надається клiєнтам, зазвичай становить 50 днiв. Дохiд
вiд реалiзацiї товарiв i послуг найбiльшим двом контрагентам Компанiї становив 99.9%.
Станом на 31 грудня 2015 року баланси по двох найбiльших торгових дебiторах Компанiї
склали 97.3% вiд загального залишку торгової дебiторської заборгованостi.
Аналiз торгової дебiторської заборгованостi Компанiї за термiнами погашення станом на
31 грудня 2015р. та 31 грудня 2014р. представлений у примiтцi 15.
21.2. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Компанiя може зiткнутися з труднощами при
погашеннi своїх фiнансових зобов'язань. Причиною зростання рiвня ризику лiквiдностi
може стати суттєва невiдповiднiсть мiж термiнами погашення фiнансових активiв та
фiнансових зобов'язань у випадку коли термiни погашення фiнансових активiв
перевищують термiни погашення фiнансових зобов'язань.

В наведених нижче таблицях представлено фiнансовi зобов'язання Компанiї в розрiзi видiв
та термiнiв погашення станом на 31 грудня 2015р. та 31 грудня 2014р.. Таблицi складенi
на основi недисконтованих потокiв грошових коштiв вiд фiнансових зобов’язань на
найбiльш ранню дату, на яку Компанiя може бути зобов’язана здiйснити оплату. Таблицi
включають потоки грошових коштiв як вiд основної суми заборгованостi, так i вiдсоткiв.
31.12.2015 До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Загалом
Торгова кредиторська заборгованiсть (1 262) - (105 992) (107 254)
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби - - - Позики - - - Iншi короткостроковi зобов’язання (7 378) - - (7 378)
(8 640) - (105 992) (114 632)
31.12.2014 До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Загалом
Торгова кредиторська заборгованiсть - - (92 221) (92 221)
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби - - - Позики - - - Iншi короткостроковi зобов’язання (6 611) - - (6 611)
(6 611) - (92 221) (98 832)
21.3. Ризик управлiння капiталом
Основна мета Компанiї в управлiннi капiталом – забезпечити безперервнiсть дiяльностi
Компанiї з метою максимiзацiї прибутку, а також для фiнансування операцiйних i
капiтальних витрат i пiдтримання стратегiї розвитку Компанiї.
Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та коригує її вiдповiдно до змiн в
економiчному середовищi, тенденцiях на ринку та стратегiї розвитку шляхом залучення
нових боргових iнструментiв вiд пов’язаної сторони за фiксованою ставкою,
забезпечуючи необхiдну загальну структуру капiталу.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв не було змiн до мети чи полiтики Компанiї з
управлiння капiталом.
21.4 Валютний ризик
Валютний ризик Компанiї виникає в основному стосовно залишкiв грошових коштiв на
валютних рахунках, торгової дебiторської заборгованостi iноземних покупцiв,
кредиторської заборгованостi iноземних постачальникiв за придбанi товари та необоротнi
активи та кредиту вiд пов’язаної сторони в iноземнiй валютi.
Процедури Компанiї з управлiння валютним ризиком включають постiйний монiторинг
динамiки обмiнного курсу на мiсцевому та мiжнародних валютних ринках, використання
валютних форвардних контрактiв.
У таблицi показанi фiнансовi активи й зобов'язання Компанiї за балансовою вартiстю.
31.12.2015 31.12.2014
Фiнансовi активи (тис. євро) - Фiнансовi активи (тис. доларiв США) 398 278
Фiнансовi активи (тис. грн.) 9 547 4 537
Фiнансовi зобов'язання (тис. євро) (4 026) (4 712)
Фiнансовi зобов'язання (тис. доларiв США) (11) (36)
Фiнансовi зобов'язання (тис. грн.) (105 846) (91 195)
Загальна чиста позицiя (тис. грн.) (96 299) (86 658)

Нижче представлено аналiз чутливостi прибутку/(збитку) Компанiї до оподаткування до
вiрогiдної змiни обмiнного курсу, при постiйному значеннi всiх iнших змiнних.
Збiльшення (зменшення) валютних курсiв, % Вплив на прибуток до оподаткування
31.12.2015 20 (19 260)
(20) 19 260
31.12.2014 20 (17 332)
(20) 17 332
22. Подiї пiсля звiтної дати
Пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансової звiтностi до
випуску не вiдбулося суттєвих подiй, якi б надавали додаткову iнформацiю щодо
фiнансової звiтностi Компанiї, та якi необхiдно було б вiдображати у фiнансовiй звiтностi.
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